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Iš "Piras ir Tėvynė" Mr. 6 

Mūsų tėvynėje 
Pati Sovietų Sąjungos prigimtis, jos esmė yra klaidinga, todėl apie Gėrį ar bent teisė
tumą čia nėra ko nei kalbėti 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Gaila, kad mes galime tik spė

liot', už kokią Lietuvos ateitį pa
sisako mūsų tautiečiai užsienyje. 
Tačiau labai džiugu, kad jie, 
nors ir mažiau susipažinę su ta
rybinių komunistų demagogija, 
ryžtingai nepr'pažįsta Lietuvos 
okupacijos ir reikalauja apsi
sprendimo teisės, nepriklausomy
bės. Tikrai gražiai, mūsų nuomo
ne, šios pažiūros išdėstvtos šių 
metų Jungtinio Baltiios Salų ko
miteto ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininko dr. Kazio Bo
belio pranešime Amerikos Kong
reso Helsinkio komisijai. Taip ir 
tik taip. Mes privalome reikalau
ti savo teisių ir ieškoti būdų pri
versti Rusiją grąžinti tai, kas ne 

tuciją ir visus k'tus įstatymus — 
teisę jiems normuoti Lietuvių gy
venimą ir kovoti, kad patys val
džios atstovai tų įstatymų laiky
tųsi. Todėl mes, net rizikuodami 
pakliūti kalėj man, turime kelti 
viešumon visus tarybinių įstaty
mų pažeidimo faktus ir prašyti, 
kad Lietuvoje būtų užtikrintos 
teisės, kurias garantuoja Tarybų 
Sąjungos konstitucija. Apskritai 
kalbant, mes turime s'ekti, kad 

"Tarybų Sąjunga galingesnė 
už mus, lygiai kaip apsiginkla
vusių plėšikų gauja iŠ po tūto 
galingesnė vž pačius kilniau
sius, išmintingiausius* bet be
ginklius keleivius". 

2. Nors užsienio valstybės ne
pripažįsta Lietuvos inkorporavi
mo Tarybų Sąjungos sudėtin tei
sėtu, mes priversti gyventi tos 
Sąjungos sudėtyje. O kol faktinė 
padėt's bus tokia, kol Tarybų Są
jungos kas nors nesugriaus ir 
mus neišlaisvins, mums reikia 
prie jos prisiderinti ir siekti, kad 
joje būtų kiek galima lengviau 
gyventi. Taig\ tenka pripažinti 
okupantui — tarybinei Rusijai 
teisę mus valdyti (bent laikinai), 
tenka pripažint: tarybinę konsti-

pati Tarybų Sąjunga būtų tobu
la — juk, pripažindami Tarybų 
Sąjungos įstatymus, pripažįsta
me save Tarybų Sąjungos dali
mi. 

Nors tokios pažiūros pas mus 
gana paplitusios, mūsų nuomo
ne, jos giliai neteisingos, tautai 
žalingos. 

Tikra :, Tarybų Sąjunga dabar 
viena iš pačių galingiausių vals
tybių pasaulyje. (Ji ir bus galin
ga tol, kol jos ir pasaulio visuo

menė, gal tik pasimokiusi iš klai
dų, pamatys tikrąjį jos veidą). O 
kadangi su ja skaitosi, kartais 
jai net nuolaidžiauja kitos galin
gos valstybės, nieko stebėtino, kai 
pasirodo, jog Tarybų Sąjunga ko
ne amžina ir mums belieka pri
sitaikyti, ieškoti teisybės jos vi
duje. 

Taip, Tarybų Sąjunga galinges
nė už mus, lygiai kaip apsigink
lavusių plėšikų gauja iš po tilto 
galingesnė už pačius kilniaus'us, 
išm'ntingiausius, bet beginklius 
keleivius. Tarybų Sąjunga galin
ga, tač'au ta jos galybė iš blo
gio šaknų išaugusi, melu pa
ramstyta. Juk pati Tarybų Są
jungos prigimtis, jos esmė yra 
klaidinga, todėl apie Gėrį ar 
bent teisėtumą čia nė'a ko nė 
kalbėti. Argi nea šku, ka4 valsty
bėje, kuri kovoja prieš Dievą, ne
gali būti ir niekados nebus nei 
harmonijos, nei teisingumo? Ti
kėti, kad Tarybų Sąiungoje kada 
nors bus gerbamos žmogaus tei
sės, kad joje kada nors iš tikrų
jų bus susirūpinta žmogaus dva
sinių vertybių saugojimu bei kū
rimu ir jos bus gyvenimo pagrn-
du, reiškia tikėt, kad Dievas vi
sai nereikalingas Gėriui žemėje 
sukurti. 

fBus daugiau) 

PRAHA APIE PEKINO 
ANTILIAUDIŠKA POLITIKA 

Fraha. — Čekoslovakijos ko- Į 
munistų partijos organas "Rude 
Pravo" nerimsta dėl Kinijos po
litinių ėjimų. Straiprny, 'pava
dintam "Pekino kursas — per 
Europos Bendrąją rinką į 
NATO", rašo: 

"Pagrindinis dabartinės mao-
istinės vadovybės užsienio politi
kos tikslas — suvienyti visas re
akcingas jėgas paraulyje. Pekinas 
siekia sudaryti platų frontą, nu
kreiptą prieš taikos ir pažangos 
jėgas, pirmiausia prieš socialisti
nes šalis ir jų taikią politiką. 
Siekdami šio tikslo, maoistai mė
gina sėti apnuodytas sėklas visur, 
kur tik jiems tai pavyksta. 1975 
metų rugsėjo mėnesį jie prasi
skverbė į vieną Vakarų Europor 

politikos štabų — Bendrąją rin
ką ir užmezgė su ja diplomati
nius santykius. 

"Europos Bendrosios rinkos at
stovai iš pradžių laikė šį Pekine 
Žingsnį akcija, kurią padik'avr 
ekonominiai sumetimai, Tačiai 
netrukus paaiškėjo, kad maoista 
pirmiausia siekia politinių tikslų 
Tai išryškėjo jau 1975 metų ge 
gūžės mėnesi, kai Teng Hsiao-
-ping, kuris tada buvo Cu En-
-lajaus pavaduotojas, atvirai da
vė supra:ti, kad Kinijos kontak-
rus su Bendrąja rinka pirmiausif 
motyvuoja politiniai sumetimai. 
Šiandien jau visiškai aišku, kad 
maoistai per Rinką siekia užsi
tikrinti Vakarų Europos dešinių
jų jėgų paramą. 

"Tai, ką Pekinas anksčiau 
smerkė, šiandien jam atrodo "di
džiausia dorybė". Maoistų domė
jimasis Bendrąja rinka vi.-, didė
jo, kai reakcingi sluoksniai kapi-
tali»tinės« šalyse pradėjo varyti 

provokacinę propagandinę kam-
maniją "Apie Tarybų Sąjungos 
grėsmę". Ši kampanija Pekine mie 
lai palaikoma ir skatinama. 

"Ypač būdinga tai, kad, vyks
tant šiam procesui, Kinijoje pa
laipsniui silpnėjo NATO kritika, 
ir netrukus jo adresu padgirde 
pagyrimai. Sprendžiant iš vfcko, 
diplomatinių santykių su Euro
pos Bendrąja rinka užmezgimas 
yra taroine pakopa, Kinijai sie
kiant galutinai pripažinti Siau
rės Atlanto bloką. 

'Maoistų posūkis Bendrosios 
rinkos šalių link ir jų atsisaky
mas bendradarbiauti su Ekono
minės savitarpio pagalbos tary
bos šalimis akivaizdžiai rodo. 
kad jų politika yra neprincipin-
ga, antiliaudiška, kad ji tarnau
ja tik šovinistiniams ir kariniams 
Kinijos vadovybės tikslams". 

Del Indijos vandenyno 
nes.tarlama 

\Vashingtonas, — Amerikos 
politiniuose sluoksniuose nelau
kiama greito ir efektingo suritari-
mo su sovietais dėl Indijos van
denyno, rašo "NYT". Kol sovie-
ai visokiais keliais Etiopijai teiks 

ginklus, neįmanoma ir nėra pras
mės rimtai kalbėti apie stabiliza
vimą karo laivyno balanso. Dar 
praėjusių metų pabaigoje many
ta, jog iki 1978 vidurio bus pa
siektas susitarimas. Dabar taip 
nemanoma, o jei būtų pasirašy
tas, tai Kongresas* sutarties ne-
tvirtintų tol, kol sovietai maišosi 
Afrikos žemyne. 

Sovietų tikslas: Afrika 
Khartoum. —Sudano prezi

dentas Jaafar Numeiry, didelis 
sovietu priešas, sako, rusai stipri
nasi Afrikoje, o Amerika nieko ne
daro jiems sulaikyti. Sovietai nori 
užsitikrinti naftos ateičiai ir ver
žiasi į arabų šalis. Tolimesni 
Maskvos planai žinomi: visa Af
rika. Dabar jai reikia išrįkovoti 
tanklaiviams Raudonąją jūrą. 
Nuo 1980 sovietai naftą taip pat 
importuos. 

Numeiry įsitikinęs, kad Izrae
lis, ne Begin, su arabais susi
tars ir Palestinos valstybei įsikur
ti leis. Susitarimas Vid. Rytuose 
reikalingas visiems, ir tai gera: 
žino Izraelis. 

< 

SALT II greit bus 
pasirašyta? 

VVashingtonas. — Paul Warn-
ke, Amerikos delegacijos vadove 
ginklų apribojimo reikalu, žo
džiais, sutartį su sovietais bus ga
lima pasirašyti po poros mėne
sių. Tvirtinimams duoda pagrin 
do ir sovietų spaudos atsiliepimą" 
įpie derybų eigą. 

Cap; Town. — Pranešama a 
pie atsinaujinusius mūšius tarr 
Namibijos (Pietvakarių Afrikos) 
partizanų ir Pietų Afrikos dali
nių. Mūšiai daugiausia vyksta ne
toli Angolos sienos. 

Balboa, Kanalo zona. —Ka' 
kurie amerikiečiai, gyveną ir dir 
bą Panamos kanalo zonoje, pra
deda lėtinti darbą arba ir visai 
nedirba, pro'estuodami dėl sutar
ties kanalą nuo 2000 metų perleis 
ti Panamai. 

Beirutas. — Sirija prieš liba
niečių armiją pasiuntė 9,000 ka
rių, apsupo jų barakus. Toj vie
toj keturias dienas vyko rusišau-
dymai, ir žuvusių priskaičiuoja
ma 150. 

Veisiejų ežeras 

VISU TROŠKIMAS: LAISVA, 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

Imperijos nšra amžinos. Sovietinis kolosas pamažu, bo: 
nepakeičiamai artąja prie subyrej;mo. Laisvojo pasaulic 
lietuvių uždavinys prisidėti prie to procsso pagreitinime 

MIELI LIETUVIAI! 
Prieš šešiasdešimt metų Lie

tuvių Tautos atstovai vasario 16 
dieną paskelbė Lietuvos Nepri
klausomybės Atstatymo aktą. 
Šios svarbios sukakties proga Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas sveikina Jus visus pa
vergtoje tėvynėje, bei laisvajame 
pasauly, ir kviečia šią sukaktį 
išskirtinai paminėti. 

Praeities patirtis įrodė, kad 
Valstybinė Nepriklausomybė yra 
būtina sąlyga pilnutinėms tau
tos galioms išvystyti. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
tautos atstovų įgaliotas, tęsia 
valstybingumo tradicijas ir siekia 
tautos išsilaisvinimo. 

Lietuviai pavergtoje tėvynėje 
laisvės ir nepriklausomybės idė
jai aukojati neatsižvelgdami 
jiems gresiančių pavojų. Jie ne 
tik žodžiu, bet ir konkrečiais dar
bais įgyvendina šūkį: "Tas ne
vertas laisvės, kas negina jos". 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas kviečia visus Jais 
vojo pa'taulio lietuvius prisidėti 
prie šios šventos mūsų brolių ve
damos kovos pagal savo sąlyga:-
ir išgales. 

Lietuvos išsilaisvinimas nėn; 
svajonė, imoerijos nėra amžines 
Sovietinis, rusiškatis kolosas pa
mažu, bet nepakeičiamai artėja 
prie subyrėjimo. Laisvojo pasau
lio lietuvių uždavinys prisidėt 
prie šio proceso pagreitinimo i: 
sustiprinimo Lietuvos išlaisvini
mo pastangų. 

Tik vieninga, veiklą derinanti 
ekonomiškai pajėgi lietuviškoj 
visuomenė šį uždavinį galės sėk
mingai vykdyti. 

Šios sukakties proga Vyriausia 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą1 

kviečia visus laisvajame pasauh 
esančius lietuvius gyventi minti
mi — Laisva Nepriklausoma Lie
tuva. 

Vyriausias Lietuvos Elaisvinim; 
Komitetą 

Padaugėjo soviete 
lakūnu. Kuboje 

"VVashingtonas. — Amerikos o-
ficialūs asmenys susirūpino Ku
boje padidėjusiu sovietų lakū
nų skaičiumi. Tokio didelio skai
čiaus rusų nebuvo nuo rakė ų kr; 
zės, 1962 metų. Atrodo jog ru-
ai perima viotą kubiečių lakūnų, 

kai kubiečiai siunčiami į Etiopi
ją, sako As ociated Press. 

Sovietų lakūnų Kuboje buvo 
visą laiką. Jie ten treniravo vie
tinius lakūnus. Jų skaičius pasku
tiniuoju metu gerokai padidėjo. 

Trūksta anglių 

Indianapolis. — Dėl angliaka
sių rtreiko pradeda trūkti anglies 
Indianoje, Pennsylvanijoje, Ken-
tucky, Ohio ir kitose vietose. In
dianoje jau pradėtas suvaržymas 
elektros energijos, neleidžiama 
šviesos reklamų. 

Mogadi^hu. — Į prezidento 
Siad Barre atsišaukimą ir kvieti
mą savanorių į kariuomenę atsi
liepė ir pirmą dieną įsirašė 
30,000 vyrų. 

Sadatas lankėsi 
pas Pauliu VI * 

Kairas. —Prezidentas Sadatas 
į grįžo namo. Pakelėj dar buvo sus 

tojęs Romoje, matė:i su Italijos 
vadais ir aplankė Paulių VI. Po
piežius išdėstė savo nuomonę a-
oie Jeruzalę: miestas turi būti pri
einamas visiems tikintiesiems — 
krikščionims, žydams ir muzul-
monams. 

Ne tik sniegas, 
bet ir šaltis 

VVashingtonas. — Amerikie
čiai kalba tik apie sniegą ir ne
pastebėjo, kad šaltis prilygsta 
pernykščiam. Natūralių duju su
naudojimas jau pasiekė tokį pat 
lygį, kaip ir pernai tuo pačiu me
tu. 

Valstybes sekretoriaus 
sveJcnimas Lietuvai 

VVashingtonas. — Vasario 15 
proga valstybės rekretorius Cy-
rus Vance L'e'uvos charge d'af-
"aires VVashingteno min. Stasiui 
Bačkiui atsiuntė sveikinimą, ku
riame tarp kitko rašoma: "Mi
nint Lietuvai 60 metų nuo ne
priklausomybės 'paskelbimo, A-
merikos vyriausybės ir tautos var 
du malonu pasveikinti vi ą lietu
vių tautą". Toliau sako, kad lie
tuviai savo drąsa, ištverme ir lais
vės troškimu pelnė pagarbos ir 
verti viso laisvojo pasaulio para
mos. 

Cyrua Vance 

ETIOPIJA KARO LAIMĖTI NEGALI 

Ten, kur nėra sniego ir šalčių. Caiifornijos Pacu'iko pakraotėa 

New Yorkas. —"NYT" įdėjo 
Afrikos iškyšulyje karo veiksmų 
malizę ir sako, kad kovoti ir ka-
-ą laimėti etiopams ir jų sąjun- į 
rininkams sovietams bei kubie-
•iams daug sunkiai- negu jie 
mano. Sunkumai. susidaro dėl 
Ogaden tereno ir nebuvimas ke-
lių, be to, ten netrukus prasidės 
Ir lietaus sezonas. 

Kol kas etiopai gali turėti pa
sisekimų, ju kontraofenzyva pa
lėks pradinių laimėj mų, bet \ė-

liau bus kitaip. Viena> britų ka-
-ininkas, II pasauliniam kare toj 
vietoj kariavęs, sako, jog Ogaden 
yra "rojus partizanams ir praga
ras tiems, kurie turi savo įgulas 
aprūpinti". Dabartinis Etiopijos 
aimėjimas paremtas tik stipria j 

kubiečių oarama. Vieni tvirtina 
kubiečių fronte esama 3,000, kiti 
net 5,000. Etiopija irgi panaudo
jo ravo geriausius dalinius, kari
nį eli'ą. Nepatvirtintomis žinio-
m's, į Etiopiją atplaukia dar 
3.000 kubiečių sovietų laivais. 
Laukiama jų išlipant A šabo uos
te. 

Amerikiečiai mano, kad etiopų 
aviacija, naudojama prieš soma-

liečius, lemiamos reikšmės netu
rės, laimėjimo negarantuoja. Tą 
amerikiečiai patyrė iš Vietnamo 
karo. Po lėktuvų puolimo tuoj 
turi sekti sausumos kariuomenės 
žyg'avima", kitaip aviacijos bom
bardavimai veltui. Somaliečius 
puola sovietiškais Migais ir SU-7 
kovos lėktuvais. Pastebė as geras 
taiklumas. Nrabejojama, jog lėk
tuvus valdo kubiečiai. 

Ogaden dykuma yra kalvotas 
kraš as, išraižytas išdžiūvusiom 
upėm ir upeliais. Prasidėjus lie
tingam laikotarpiui, upeliai pat-
v'ns, o *iltų nėra. Etiopų daliniai 
bus atkirsti nuo užnugario, bus 
geras taikinys partizanams. 

K \I.KMHMiII * 

Vasario 15: Faustinas, Jovita, 
Kintibutas, Gendrė. 

Vasario 15: Lietuvos Ncori-
klausomybės šventė. Danielius, 
Pilypą, Vasari . Laisvė. 

Šaulė teka 6:48, leidžias 5:22. 
OKAS 

Daugiausia saulėta, apie 25 
laipsniai. 
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GLOBOJA CHICAGOS SRAITLNTNKUV RAMOVE 

Bedaguoja akta. ircas Begieae, 3652 W. 65th SU Chieaeo. Utinofe, 6062J-
Telefonas 476-7089 

Į KERNAVĖS TUNTO KUORĄ 
ĮKOPĖ NAUJA VALDOVĖ 

Vasario o d. Kernavės skautės, _ atvedė ją į aukštąjį Kernavės 
jų tėvai ir svečiai susirinko į iš
kilmingą tunto sueigą. Ši neeili
nė sueiga buvo paskirta ne tik 
Vasario 16-tosios minėjimui, bet 
ir naujos Kernavės tuntininkės 
sutikimui bei su buvusiąja atsi
sveikinimui. 

Prieš sue'gą s. A. Kezys, SJ, 
atlaikė Mišias ir pasakė šiai ypa
tingai progai pritaikytą pamoks
lą apie ne paslėptą, bet iškeltą, 
visiems šviečiantį ž.burį — va
dovę, dirbančią ir rodančią pa
vyzdį jaunesnei sesei, kaip anais 
laikais Lietuvos atgimimo vadai 
savo darbu ir pasišventimu'lai
mėjo tėvynei laisvę. 

Po Mišių gausiai kernaviečių 
šeimai išsirikiavus ir pagerbus 
įneštas vėliavas, prasidėjo iškil
mingoji sueigos dalis. Vyr. Skau-
tininkės įsakymu ordenų Už Nuo
pelnus buvo apdovanotos ps. D. 
Bruškytė, ps. D. Liubinskienė ir 
ps. V. Vasaitienė; ordenu Už 
Nuopelnus su rėmėjo kaspinu — 
Br. Mikėnas, Kernavės stovykla
vietės adnrnistratorius; Tėvynės 
Dukros žymeniu — ps. Otilija 
Kasparaitienė ir vyr. sL t.n. Eg
lė Rimavičiūtė. Į skautininkes pa
keltos: ps. D. Dirvonienė ir ps. 
fi!. R. Penčylienė; į vyr. skilti-
ninkes: R. Jelionytė, J. Kerelytė, 
I. Končiūtė, V. Rasutytė, R. Šlap-
kauskienė ir A. Totoraitytė. 

Tuntu i pasidžiaugus savo 
darbščiomis, už pavyzdingą skau-
tavimą gražiai atžymėtoms se
sėmis, prasidėjo graži ir jaudi
nanti tunto perdavimo ceremo
nija. 

Naujoji Kernavės tunto tunti-
ninkė ps. Kr. Bukaveckaitė dide
liam kemavieč'ų džiaugsmui yra 
Kernavės tunte išaugusi nuo pat 
paukštyčių dienų. Išsiauginti pa
reigingų vadovų savo eilėse yra, 
be abejo, kiekvienos lietuviškos 
organizacijos t;kslas ir svajonė, 
kuri taip gražiai išsipildė Kerna
vės tuntui, vimas vyks Lake Villa, inois, 
. Nauiąią tuntmmkę. kemavre- V\M^A h v>~~-.-~~-i ;,-„ •. ,. . . . . YMCA Camo Ravertsvvood šuva 
tems, tėveliams ir svečiams pri
statė s. fil. R. RudVtienė, trejus 
metus su dideliu nuoširdumu ir 
pareigingumu vadovavusi tun
tui. Sesė Kristina pabučiavo tun
to vėliavą ir sesės Ritonės buvo j 

kuorą ne tik skautauti, bet ir vi 
sai Kernavei vadovauti. 

Buvusiąją Kernavės tuntin n-
kę s. fil. R. Rudaitienę kernavie-
tės, svečiai tuntininkai ir Vyr. 
Skautininke išlydėjo su gėlėmis 
ir dovanėlėmis, ž'noma, ne į 
"pensiją'*, bet tik į trumpą poil
sį prieš vėl įsijungiant į talką 
tunto veikloje. 

Po oficialiosios dalies, sesės 
kernavietės, dalyvavusios VI-je 
Tautinėje stovykloje Australijoj, 
papasakojo įspūdžius iš tolimos 
kengūrų žemės, savo žodžius pa-
iiiustruodamos dailiai surengta 
Vl-tos T.S. nuotraukų, leidinių ir 
Australijos vaizdų parodėle. 

Šioje iškilmingoje Kernavės 
tunto sueigoje dalyvavo ir vyr. 
skautininke. Vidurio rajono va
das. Vidurio rajono vadeivė, 
Aušros Vartų, Nerijos, Lituani-
cos runtininkai ir pirmoji Kerna
vės tuntininkė v.s. H. Plaušinai-
tienė. Kernavietė 

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
SKAUTININKU-KIU 

REIKALU 

Nors sniego pusnys dar tebe
dengia Chicagą, bet jau pats lai
kas pradėti ruoštis gegužės mė
nesyje įvykstančiam vyr. skaučių, 
sk. vyčių, gintarių ir j . budžių su
važiavimui. Šis neeilinis įvykis 
pirmą kartą pave;tas organizuoti 
ir pravesti Chicagos sesėms ir bro
liams. Pasitempkime ir panaudo
dami savo organizacinius gabu
mus padarykime šį suvažiavimą 
neužmirštamu, prasmingu ir 
vispusiškai naudingu. Tam būti
na mūsų v; ų talka ir susidomė
jimas. Ateinantį pirmadienį (va
sario 20 d.), 8 vai. vakaro Jauni
mo centre šaukiamas visų Chi
cagos vyr. skaučių, gintarių, sk. 
vyčių ir jūrų budžių pasitarimas 
įvyksiančio suvažiavimo reikalu. 
Dalyvaukime visi? Beje, suvažia 

VI Tautinėje stovykloje, Australijoje. Iš k. : dr. A. Mauragis — LSS 
Australijos rajono vadas, vyriausioji skautininke I. Kerelienė. Tarp. sk. 
biuro pinn. Bruce Garnsey ir vyriausias skautininkas S. Miknaitis 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

KELIONE AUSTRALIJON IR TAUTUI t STOVYKLA 

ziavimu namuose. 
SKAUTYBĖS FONDO 

REIKALU 

Lietuviškosios Skautybės Fondo 
įgaliotinis Chicagai v. s. Aleksas 

pririšta" tautine juosta F ^ l f c r a l i ū n a s tarnybos reikalais k ė 
lierris mėnesiams yra išvykęs į 
Los Angeles, Calif. Visais Skau
tybės Fondo reikalais Chicagoje 
šiuo metu kreipiamasi į v.s. Pr. 
Nedą. tel. YA 7-5980. 

SKAUTIN1NKIŲ D Ė M E S I O 

Į šiltą Australijos vasarą atke
liavo 110 baltų veidų — tai 
amerikonai ir kanadiečiai suskri
dę į VI Tautinę stovyklą. 

Gruodžio 23 d. Sydnejaus aero
drome nusileido didžiulis lėktu
vas, ir iš jo išsipylė uniformuoto 
jaunimo. Po muitinės ir kitų 
formalumų, mes buvom nuvežti 
autobusais į Lietuvių klubą 
Bankctovvne. Ten mus sutiko mū
sų "šeimos", t y. tie, kurie priė
mė mus globoti 5 dienas Sydne 
juje. Pirmą dieną visi tik kritom 
į lovas. Daugelis, mažai miegoję 
lėktuve, vos išsilaikė iki vakarie
nės. Kiti. daugiau pailsėję, su sa 
vo globėjais kalbėjo iki vėlyvo 
vakaro. 

* * * 
Kūčių diena išaušo saulėta ir 

karšta. Daug kas traukė į pajū
rį 'pasimaudyti ir pasikaitinti sau
lėje. Nemanėm, kad saulė tokia 
kaitri, ir daugumas gan skaudžiai 
įdegė. Kūčių vakarienę valgėm 
lietuvių klube, kurią paruošė 
lietuvės moterys, arba globėjų 
šeimose. 

Kalėdas praleisti šiltam klima
te buvo labai keista. Ne tik pasi-
gedom šalto oro, savo šeimų, bet 
ir formalaus dovanų pasikeiti
mo. 

Amerikoje, ypatingai lietuvių 
carpe, Kalėdos formalesnės. Čia, 
nei aukštų tikrų eglučių nema
tėm, nei svietelių, kurios ant jų 
mirkčioja. Nors daug ko pasige-
dom, bet, vistiek, buvo linksma. 
Ryte įvyko iškilmingos Mišios į 
kurias visi svečiai atvykome uni
formuoti. Kun. A. Saulaitis pasa
kė labai gražų ir įdomų pamoks
lą — Sydnejiškiai negalėjo atsi
stebėti, kaip gražiai jis- dėstė savo 
mintis. Tą vakarą .susirinkom Lie
tuvių klube Užjūrio skautų kon
certui. Jame" pasirodė*' Stepono 
Kairio muzikalinis vienetas iš To
ronto, pianistai, skaitytojos, dai
nininkės. Publika ypatingai šil
tai priėmė Detroito dainininkes, 
kurios tikrai puikiai padainavo 
tris daineles. 

Sunkiausia diena Sydnėjuje bu
vo Boxing Day. tradicinė aus
tralų pokalėdinio apsitvarkomo 
diena. Mes nuo ankstyvo ry

to keliavome pe r . šį miestą 
į geriausius Operos rūmus. 
Apžiūrėję, nufotografavę^ šį di
džiulį, įspūdingą pastatą, trau
kėm į pajūrį- Keliavome į kitą 
į lankos pusę, į kalnus, kad galė
tumėm; . geriau .pamatyti Ramųjį 
vandenyną . Vakare, prie išnuo
moto baseino, buvo iešminė ir 
šokiai. Nfaktfs buvo vėsi ir dan
gus giedras, tad pietų žvaigždy
nai spindėjo visa didybe. Apie vi
durnakt į išsiskirstėm pas savo 
globėjus. 

Po tokios "sunkios" dienos, eks
kursijų organizatoriai mums lei
do t ruputį ilgiau pamiegoti ir se
kančios dienos programą pradė
jo popietyje. Laivu išplaukėm ap
žiūrėti Sydnejaus uostą. Pama-
ma tėm Operos rūmus iš kitos pu- nė ctovykla. Vidudienį jau ošė ty-
sės ir ba l tus krantus. Grįžę prie lus eukaliptų miškas, o kooka-
prieplaukos užkandom ir tikėjo- būros rėkė, kai mes dainavom. 

lamento rūmus, keliavom į Lietu
vių klubą, kuriame buvo suruoš
ti puikūs cietūs. Persirengę į uni
formas, grįžom į aerodromą iri 
skridom toliau į Melbourną. f 
Mums atvykusiems buvo suruoš
tas sutikimas Melboumo Lietu- į 
vių klube ir vėl buvom paskirs- i 
tyti į lietuvių šeimas. Po tokios-
ilgos dienos visi kritom į loyas. 

Gruodžio 30 d. Melboumo 
skautai mus nuvežė į avių ūkį. • 
Ten , vienas australas paaiškino; 
apie skir'ingas avis ir jo kasdieni
nius darbus. Amerikiečiai, kurie 
retai apsilanko ūkiuose, atydžiai; 
stebėjo, kas tokioj vietoj dedasi, i 
Vakare vėl įvyko užjūrio skau
tų koncertas. Sekė susipažinimas 
ir šokiai. 

Naujų Metų išvakarių ban
ketas prasidėjo tik 8 valandą. To
dėl dienos metu lietuviai parėmė 
miestą. Tiek daug prisipirkome,' 
jog nuostabu, kad kas tebeliko 
krautuvėse —>ir megztinių, ir 
opalų, ir visokiausių menknie
kių. 

Naujus Metus sutikom vieno 
užmiecčio salėje. Maždaug 600 
žmonių susirinko išsipuošę, iš
sidažę. Šokom prie orkestro muzi
kos, pavalgėm vakarienę, o vidu
naktį sudaužėm šampano stiklus 
ir pasibučiavom. 2:30 išsiskirstėm 
į namus ar kitus balius. 

Naujų Metų dieną visi suci-
rinkom prie lietuviškos bažny
čios. Tiek daug žmonių suvažia
vo į Mišias, kad mažai vietos li
ko suoluose. Popiet vieni pa
traukė prie vandens, kiti pas drau
gus. Tą naktį visi persipakavom 
ir ruošėmės į stovyklą. 

Sausio 2 d. prasidėjo VI Tauti-

n a UTHUAN1AN WORU>WfDr" DAILY 

Secuoo ciam» pottugc puta »> ciuutgo, tu Pubu&fo** 2M11J 
-xcept Sundajs, Legal HolKlays, days <tfter Chnstma-
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Subscriptioo Rates: $33.00 — Chicago, Cook County, 
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PaSto tSlaioas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenume
ratas nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad 
rato, gavus iš jo mokesti atžymima iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumera-t mokama is anksto 
netams 6 ircėn 3 mei. 

Chicago ir Cook apakr. $33.00 
Kitur JAV 31.00 

33.00 
-

• 

• 

Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

34.00 
25.00 

$19.00 
13.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas. 
lien nuo 8:30 iki 4:30. šešta 
-Beniais nuo 8:30 iki 12:00 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunauootu. straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks 
to susitarus Redakcija už skelbi 

• Redakcija dirba kasdiec • ^ tUĮi^ neapako. Skelbimu 
&30 - 4:00, Šeštadieniais l ^ ^ prisiunc^as g , , ^ pra-
*30 - M» \ tym, 

Teief. — PB 8-3229 
DR. AUNA BALIONAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES m 
OKRKLES LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
/•landos pagal susitari nm 

OR. K. 6 . BAIUKAS 

mės nakt į vėl praplaukti tas pa
čias vietas ir pašokti, bet staiga 
užėjo stiprus vėjas ir išvyka bu
vo atšaukta. Bet mūsų ūpas dėl 
to nenukri to . 

Gruodžio 28 d. mums buvo pa
likta laisva apsipirkimam ir pa
tiems pasidairyti po miestą. Dide
lė grupė iškeliavo į miesto cent
rą. Karp keiVa išgirsti lietuvių 

Pirmas dvi dienas vyko stovyk
los įrengimas — tvarkėm rajoną, 
statėm vartus, puošėm palapines. 
Vyr. skautės pertraukė darbus 
nužygiuot pavalgyt (virtuvė be
veik mylia nuo mūsų stovyklos) 
arba pa:ikalbėt su vyčiais, kurie 
telefono laidus kabino prie 
medžių. Tarp pastovyklių buvo 
įrengtas telefonas, kad nereikėtų 

GtoekoKujuaė Chirurgu* 
6449 8a. Pabūki Kd. (Crawford 
Mediesl Building) Tel. LU 5-6446 

Jei a«M*lllF'«. T » — - * * — M-i-SOS* 
Priima ligoniu. pa*ai «ualtarlxn« 

DU VL 0LAŽYS 
•"LAUCIŲ IR VIDAUS UGOf 

v»i 

TeL ofiso Ir boto: OLympic 2-4151 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A ve., Cicero 

• ĮSI 8 a Redstc A iBim 
plrmad.. antrad ir ketvirta 
t Ik: 7:10 ral vakaro 

Saktad nuo i )U i t i 
Pagal aoattarlm* 

uftoo tetot W* ft-ma 
teL WAlbrook S-S04* 

kalbą ant kiekvieno kampo! Y i e - | * g j k i t a s P a s t o v y k h s d ė I m a ž * 
nas ki to klausinėjom, kur pigiau-1 m ? ? , ų * , . , , . , , 
. ;„; ;j„... i „_ i"» "»> Bendrai, stovykloje nebuvo la-siai nupirkt i opalui ar kimštus 
koalos meškiukus. Vieni permo
kėjo už vieną prekę, kiti už kitą. 
Vakare buv o išleistuvės užjūrio 
svečiams Ukrainiečių klube. Vi
si pašokom, padainavom, pasi-
l inksminom, bet reikėjo anksti 
skirstytis, nes sekančią dieną ke
liavom toliau. 

Jau septintą valandą mūsų 
pulkas stovėjo aerodrome. Mūsų 
laukė Canberros lietuviai. Skridi
mas į Australų sostinę truko tik 
vai ari dą.' "Ten" 'nuvykę' šiSsėcCom' 1 
autobusus miesto turui. Šis mies
tas yra panašesnis į parką — gra
žūs pastatai , didžiuliai fontanai, 
puikūs rožių sodai. Perėję Par-

TU. ofiso HE 4-5849; res. 388-223* 
OR. PETER T. BRAZIS 

iTDYTOJAS IR CHIRURGĄ.-
24S4 W«at 71a* Street 

VAI*.: pirm., antr., ketv Ir penki 
1:00-5:00 vai popiM trae tr 
m 

macinį susirinkimą. LS Seserijos 
Vyr. Skautininke v.s. Ir. Kerelie-

Vidurio rajono vadovybė kvie-įnė, 1^ Brolijos Vyr. Skautinin-
čia visus Chicagoje ir apylinkėse! kas s. S. Miknaitis ir v. s. Kun. 
gyvenančius skautininkus-kes š. j A. Saulaitis pasidalins įspūdžiais 
m. vasario 21 d. (antradienį), at- j ir mintimis apie kelionę Australi-
silankyti į % vai. vak. Jaunimo jon ir ten įvykusią Šeštąją Tauti-
Centro ka-vinėje įvyksiantį infor- i nę stovyklą. 

Kernavės skautiškųjų darbų, pa
reigų ir džiaugsmų. Sesė Ritonė 
perdavė taip pat švilpuką ir tra
dicinę Kernavės lazdą, skautiškos 
drausmės ir pareigos simbolius 
tunt'ninkės kelyje 

Naują, jauną tuntininkę Ker
navės draugovės pasitiko entu
ziastingais Sūkiais ir gėlėmis. 
Jautriais žodžiais ir simbolinė
mis dovanėlėmis ją apdovanojo 
vyr. skautininke. Vid. rajono va
deivė. Aušros Vartų ir Nerijos' 
tuntininkės. vyriausia kernavie
tė. v.s. O. SM'ūnienė, Kernavės 
tėvu komiteto pirmininkė I. Dap
kienė, o Lituanicos tuntininkas 
įteikė net šauniai išdabintą šluo
tą su parafrazuotu liaudies lin
kėjimu — gerai šluoti skautiškus 
kelius. 

Visiems padėkojusi, naujoji 
tuntininkė savo trumpame, bet 
turiningame žodyje prisiminė iš 
vienos buvusių Kernavės tunti-
ninki'j gautą dovanėlę — dramb
liuką su u/rašu — dramblys nie
kada nepamiršta. Nepamiršk 
fcįrhav-ės! Tas linkėjma* nenu-
škambėjes niščiai. bet paskatinęs 
nepamirs i -.kautišTos pereigos, 
reikalui iškilus. 

Kenuv.etėc džiaugiasi, k a i gi-
lus pareigos ja.usr.as tur.tu ;

s ku- u^j^ skautų.čių VI tautine stovyklą Australijoje aiilankž Pasaulio 
^aifiž "sese Krištir.a praleido gra- skaute tarptautisio zi-~c pi—iiinkac Bnxe Garusey. čia jį prasoa L££ 
žias vaikystes ir jaunystes dletiSs,' TdiybČs &rfrWrffi L. Jdukieaė ^uotr: VL 8acevi2Su» ! 
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O N A 
Vytautas F. BELIAJUS 

Įvairūs pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys. 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu $5.30. 
Užsakymus siusti: 

Drangas, 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, ilL 60628 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiimiHiuiiuiiiiiiiiiiiiii 

bai sunku. Keldavorriėš 7:00 ir vi
sos vyr. skautės bėgom į rūkyklą, 
kurioje kūrendavom ugnį. kad vir
tų vanduo. G. Gečytė 

(Bus daugiau) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiimmiiiiiiimiiiii 
A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. K AL 
t A S S O C I A T E S 

Ofs. teL 776-5182; rez. 7S7-5C47 
364^ W. €$rii' OL? 'GSe£gS'^f&. 

Darbo vai nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Seštad. atdara pusę dienos. 
Uos duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
iifiiHiiuiiiiiHiniiiiiiHiiiiHiiniiiiiimnni 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IB STUBURO LIGOS 

2S58 West 63rd Street 
Ocago, Elinois 60629 

TeL — 476-S409 
Valandos pegal susitarimą 

i OR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

tm We«t l įst Street 
•%-J*Į*t ^^,^**T' ^ ^ * ^ ^ 

v%i~ pa«*l «nitj»rfc>*: įlrnlad i 

Ofla, teL 7S5-4477; Res. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
HpecyUyM — N«rv« to 

KAadleo 1-1 ral. ir 6-fc vai 
ltekynu tre^l .d:eni'i-

įtoktadlenlala 11 Uit « vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
{Lietuvis gydytojas) 

S925 West 59t Street 
ai., ptrm&d.. antrad., ketvvc^uL U 

•enktad nuo 12-4 vai. popiet Ir t - l 
U. vak Tie«. Ir fteAtad. uidaryU 

OR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
HTDIKH [R V \ n i l LIGOS 

SPEC1AU8TS 
MU>ICAL BL'ILJHJCO 

71M Soatb Weeten Aveaoe 
-įlandOB: Kawi;<»n nuo 10 »al. rjn-

tkt 1 vai popiet 

Ofs. teL RE 7-1168; rez. 2S9-291S 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. I. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
. 2454 West 71st Street 

i i i * Ir Campbell A ve. Iumpi 
ai.: plrmad.. antrad.. ketvlrad. t» 
enktad 3 Iki 7 v. p p. Tik sualtaror 

O P T I C A L S T U O I O 
VIOL.KTA KAROAAJTf 

051 So. Washtenaw — TeL 77S-41S 
rltaikoml akiniai pagal cydytol 

rv;epttJ« 
Dldelli akinių rSma Įimli lnlIMn 

Vai. pirm., antr.. penkt io-5:«> 
-t» i -8 v vak. žo*t ie-%. v. p. • 

Trečladtenlaia uždaryta 

Te*et - 282-4*22 
OR. ROMAS PETKUS 

• KFT LIGOS — i m i M HOM 
Ofisai: 

111 No WABASB &*%. 
U00 XO CENTRAL AVI. 

Galando* pagal 

T N E F O R T * V E A R S 
0F O A R K R E S S 

•trjrmos Ustuvui kovos 
1 sngJu kalbą iSvene 

URALGr 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kar ibutas 

Memuarai . 50 me tų teatr inio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
t a i s viršeliais. Ka ina su persiunt imu $10.30. Užsakymus 
s iųst i — 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IlL 60629. 

CRAWFORD MER1GAL BLDO. 
•449 So. Polasld Rosd 

TSktndoa p*f*l miMtartma. 

IR. A. | RLE?ECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE S-589S 
Spedslyb* Akto Ilgos 

S907 West lOSrd Street 

— PB 
•R. JARMA JAKAEVI6IUS 

. O I I A 
V A I K Ų L I G O S 
8656 Wesft 68rd Street 

rtnaad. aotrad. kacrtrtad ir pank 
nno 13 Iki * ral tr nuo S Iki t « • 
«k 4««tad nno 1 k» 4 VFJ 

y/ 

Ofs. PO 7-6900 Res. GA %-IVlY 
0R. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAP 
3844 West 63rd Street 
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Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai 
TĄ\ Lietuvos žvalgybos ir kontralvalgybos paslapry> j 

iririau aprašo J DEMERECKIS savo knygoje. 
Raina minkitais viršeliai $4.80. kietais $5 00 

Gaunama _. 
0RAUGAS. A545 W. 63rd St.. Chicago, III. 08629 
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0R. R. A. JUČAS 
OKrUIATOLOGLIA 

HHIRTTPmJA 
5214 No. Vfestera Aveaae 
1092 No. Westera Aveaae 
**•! iraMkotna 1? vslatvrn 
4S9-4441 ~ 561-4605 

»R. FER0 VYT. KAUNA9 
Įstaigos Ir boto tel. 6.52-1381 

BENDROJI MEDICINA 
U&T So. 4901 Coart, Cicero, TEL 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
iiakyraa treSad. ir Šeštai 

DR. FRANK PLECKAS 
. ': '• ' (Kalba lkfarVftksjy ?~ 

OPTOMETRISTAS '•• 
Ttšutm akta. Pritaiko ! > ! • • m 

"Cnmac« l e w w 
2S18 W 71st S t — TeL 787-51 it 
Vai oasai •u«<iartma Uiaaryta xr*r 

DR. LE0RAS SEIBUTI5 
INKSTŲ, P0SLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. SSri Street 

Vai sntrad. nuo 1-4 popiet 
ir ket» miA *-7 vsksr* 

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 
DR. J. J. SIMONAITIS 

G Y D T T O I A I 
Adresso 4155 W. 6Srd Street 

Oftoo tetef. B E S-441* 
Beddeooljoi tetas. OB S-OS11 

Ofiso TaL: plrmad. tr ketrhtad 
ano 1:00 ligi 3:00 ys l popiet 
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lietuviai. 

UISVE TURIME PATYS IŠSIKOVOTI 
Kai dabar vienu ar kitu būdu 

Švenčiame Lietuvos nepriklau
somybės šventę, turime gerą pro
gą peržiūrėti mūsų kovos dėl 
laisvės būdus, metodus, susu
muoti, kas padaryta ir žvelgti i 
ateitį — kas reiktų atlikti, kurias 
darbo sritis plėsti, kurias siaurin
ti, o nuo kai kurių atsisakytu 

Neturime savo valstybės, taigi 
išeivijoje veikla gali būti tik ge
rokai ribota. Mūsų darbus riboja 
nedidelis veiklių lietuvių skaičius, 
menkos finansinės galimybės, di
džiulis išeivių išsisklaidymas, be 
paliovos besireiškianti nutauti-
mo banga, t.y. mūsų patriotinio 
kovos rato mažėjimas. 

Metę žvilgsnį į mūsų kovos me
todus, galime pastebėti keletą jų 
apraiškų. Pirmiausia — mūsų 
veikla svetimųjų, t y. krašto, ku
riame gyvename, žmonių tarpe 
— politiniai ryšiai su atitinka
mų kraštų politikais, parlamentų, 
vyriausybės nariais. 

Nėra abejonės, kad paverg
toms tautoms reikia draugų lais
vųjų tarpe, kurie juos užtartų, pa
dėtų, paremtų, paguostų ir sustip-

'• rinrų. Tokių draugų lietuviai ieš
ko ir jų randa JAV-bėse, Kana
doje, Pietų Amerikos kraštuose, 
Australijoje, pagaliau senojoje 
Europoje. Jų politikų tarpe yra 
tokių, kurie mums padeda iš as
meniškos draugystės ar, kaip 
'jautrūs žmonės, užjausdami mus 
nelaimėje. Ypač mums jautrūs 
kai kurie JAV kongreso ir senato 
nariai. Nemaža dalis tokių bi
čiulių mums padeda nebūtinai 
rinkiminiais sumetimais, nes ne-

" gausūs lietuviai yra maža ir daž
niausiai nereikšminga etninė 
grupė. Eilė kongreso narių pade-

nereikšminga 
lė kongreso ns 

da mums, nors jų rinkiminiuose 
rajonuose ir nėra lietuvių. Taigi 
mūsų meilė ir dėkingumas tebū
nie jiems. Branginkime jų drau
giškumą ir neleiskime jam su
nykti, nes jis gali būti, jei ne da
bar, tai tolimesnėje ateityje la
bai reikalingas. 

* 
Antrasis labai reikšmingas ko

vos baras yra mūsų draugystė su 
pavergtomis tautomis. Tokių 
tautų yra daug, ir visų interesai 
tie patys. Ir priešas tas pats. 
Šios rūšies pavergtųjų draugystė 
yra labai švari, nesavanaudiška, 
tiesiog broliška - seseriška. Rei
kia ją branginti ir plėsti. Ir ne 
vien tiktai su latviais, estais 
bendraukime, bet ir su ukrai
niečiais, gudais, lenkais, vokie
čiais, gruzinais draugystę palai
kykime. Pavergtųjų vienybė ba 
galo didelis ginklas, nepalygina
mai didesnis, kaip bet kurios di
delės valstybės moralinė para
ma. 

Deja, mūsuose pavergtųjų tau
tu vienybės reikalais labai mažai 
rūpinamasi Darome klaidas, 

•- jausdamiesi, kad laisvės kovą lai
mėsime tiktai Amerikos ar kurios 
kitos didelės valstybės remiami. 

* 
Kai kurie mūsų išeivijos politi

kai (jie dažniausia yra politiniai 
mėgėjai) nejaučia realios mūsų 
Lietuvos dabartinės politinės 
būklės ir teigia, kad laisvę mes 
pasieksime, gausime nepriklauso-

" mybės pripažinimą JAV-bių se
nato, kongreso, tarptautinių kon
ferencijų dėka. Yra ir tokių, ku
rie tiki, kad Amerika ir kiti kraš
tai kada nors prispaus Sovietus 
ir jie turės duoti pavergtoms tau
toms ne tiktai žmogaus teises, bot 
!r laisvo tautinio apsisprendimo, 
įkaitant mūsų valstybės atkūri
mo teisę. 

Pažindami- gerai bolševikų re
žimą, galime drąsiai teigti, kad 
nei Amerika, nei kiti kraštai tiek 
ner?a?paus Sovietų, kad jie duo
tų pavergtoms tautoms laisvę. 
Tegu visų valstybių parlamentai, 
tegu visos 34 Helsinkio — Belg
rado konferencijų signatarinės 
valstybės nubalsuoja duoti pa
vergtoms tautoms laisvę — nie
ko iš to neišeis, nes bolševikai ir 

»." tpliau pavergtus kraštus spaus. 
-—Laisvė galima tiktai tais atvejais, 

jei kas nors iš šalies "stuk-

• 

teitų" Sovietus. O tokios galimy
bės iš vakariečių nematyti — jau 
didesnė galimybė, kad Sovietai 
kada nors "stuktels" vakarus. 

* 
Pereitą sekmadieni Chicagoje 

buvo iškilmingai minima Lietu
vos nepriklausomybės šventė. Į 
iškilmes susirinko daug lietuvių. 
Buvo ir daugybė kalbėtojų, tiek 
lietuvių, tiek amerikiečių politikų. 
Beveik visi jie optimistai. Išklau
sius jų kalbas, susidarė įspūdis, 
kad mes tuojau atgausime lais
vę. Teko stebėti vieną lietuvį, ku 
ris po iškilmių pasakė: "Einu na
mo ir pradėsiu pakuotis lagami
nus kelionei į laisvą Lietuvą. Kol 
susipakuosiu — Lietuva bus lais
va Juk panašiai kalbėtojai kal-
bėjo..." 

Minėto žmogelio humoras, ži
noma, ir liko humoru. Bet jame 
yra šis tas pamokančio. Nereikia 
būti, žinoma, dideliais pesimis
tais, bet nereikia būti ir perdide-
liais optimistais. Teisybė galėtų 
būti kur nors "viduryje". 

Grįžtant prie galimos JAV-bii? 
pagalbos pavergtoms tautoms, į-
sidėmėtini šiame minėjime pasa
kyti vieno JAV politiko — sena
toriaus Robert R. Dole žodžiai, 
kurie mūsų optimizmą galėjo 
kiek surealinti ar net'atšaldyti. 
Pabrėžęs, kad Lietuvos okupaci
jos nepripažinimas esanti oficiali 
JAV politikos linija, jis pasakė, 
kad viltys pavergtoms tautoms 
atgauti laisvę esančios stiprios, 
tačiau vis dėlto pagrindinį išsi
laisvinimo darbą turėsią atlikti 
patys pavergtieji. Kas liečia lie
tuvius, jie tai galėsią padaryti, 
nes krašto viduje prieš okupan
tus kovojančios stiprios jėgos. 

Taigi garbingasis senatorius 
savo žodžiais aiškiai parodė, kur 
mūsų politinė ir kitokia veikla 
turi būti kreipiama — į mūsų 
kraštą, į pavergtą Lietuvą, į jos 
žmones, tautą. 

O kaip mes veikiame? Daž
niausia atvirkščiai. Išeivijoje mes 
esame be galo išplėtę salinę — 
kambarinę veiklą (susirinkimai 
— baliai salėse), dažnai mūsų 
veikla paradinė, prakalbinę 
nors ir tokios kartais reikia. 
Mes be galo ilguose susirinki
muose "pristatinėjame" vienas 
kitą, giriame savo organizacijos 
narius, ruošiame saviškių pager
bimus, apšaukiame juos "didvy
riais', o pamirštame kraštą ir 
tikruosius karžygius. 

Mes kalbame apie lietuvių ko
vą, lietuvybės stiprinimą, o paly
ginti lengva širdimi nurašome 
svetimiesiems savo vaikus ir vai
kaičius. 

* 

Bet ar dabartinėmis sąlygomis 
yra kovos būdų, kurie galėtų pa
siekti pavergtą tautą? Yra. Štai ke
letas jų. > 

Galime, kad ir sunkiomis ap
linkybėmis, sušelpti savo gimi
nes. Galime juos aplankyti, kai 
ką jiems nuvežti. Galime išplėsti 
religinę šalpą. Galime paremti 
lietuvius tremtinius Sibire, Gudi
joje, Lenkijoje, Latvijoje. Tačiau 
permažai giname persekiojamų 
lietuvių teises Gudijoje. Nei mū
sų veiksniai, nei mes patys iš a-
pačios nepakėlėme reikiamo pro
testo, kai Lietuvos pogrindžio 
spauda kreipėsi padėti Gudijos 
lietuviams. Tik kai kurioje spau
doje šaukėme, kai Lenkijos vys
kupai skriaudė lietuvius, neleis
dami jiems prideramu būdu 
melstis gimtąja kalba jų bažny
čiose. Pagaliau nekėlėme protes
to, kai neseniai Seinų ir Suvalkų 
apskrityse lietuvių kalba buvo 
pašalinta iš mokyklų. 

Ir lietuvių rezistencinis judėji
mas Lietuvoje, jo pogrindžio 
spauda nesusilaukė mūsų pagal
bos. Atrodo, kad mūsų didžioji 
veiklos dalis reiškias? tiktai salė
se, daug laiko sugaištame ne vi
sada reikalingais vizitais ir pan. 

Mūsų kovos potencialas nėra 
didelis. Taigi reikia veikti labai 
apgalvotai ir tiktai ten, kur rei
kia, kur gyvybiniai Lietuvos rei
kalai reikalauja. b. kv. 

JAV POLITIKA 
ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE 

Svarbiausieji JAV tikslai ir jų įgyvendinimas Artimuosiuose Rytuose 

GEDIMINAS GALVA 

m m i n UETOVTŲ SBOROOMEIIE 
JUOZAS GAILA 

JAV susidomėjo Artimaisiais 
Rytais tik Izraeliui paskelbus ne- ^ ^ ^ 
priklausomybę. Per pastaruosius|Kiekvienas JAV pastarojo dešimt-

i būtų išlaikoma Izraelio 
j persvara. O ji ir lemia Izraelio 

30 m. JAV tapo Izraelio valsty
bės gynėjomis, ginklų tiekėjomis 
ir ūkiniu ramsčiu. 

Pradžioje tarp JAV ir Sovietų 
vyko aštrios varžybos dėl įtakos 
Izraelyje. Kuriam metui pra
slinkus, Maskva nutraukė net 
diplomatinius santykius su Iz
raeliu, o Wash:ngtonas pamažu 
ten įsitvirtino. J. F. Kenedy pre-
zitentavimo metu JAV ėmė teikti 
ginklus, o prez. R. M. Nixonas 
jau atvirai stojo ginti Izraelį. H. 
Kissingeriui tapus Saugumo tary
bos vadovų ir Valstybės departa
mento sekretoriumi, jau tiek toli 
nužengta, kad ir akylam stebėto
jui nebuvo aiškaus skirtumo tarp 
Washingtono ir Jeruzalės užsie
nio politikos siekimų. 

Prez G. Fordas tęsė pirmtako 
politiką ir dėl Izraelio darė ryš
kias nuolaidas Sovietams. Prez. 
J. Carteris pradžioje buvo nuosai
kus, atsargus, bet netrukus jis pa
teko | prieštaravimus ir vis labiau 
įsipainiojo į Artimųjų Rytų po
litiką, ypač 1978 m. 

Užsienio politikos tikslai 
Artimųjų Rytų politinė raida 

keitėsi, jų svoris didėjo. Ryšium 
su 1973 m. karu, kai arabai buvo 
kiek geriau kariškai pasiruošę, at
sirado naujos painiavos. Arabai 
naftos gamintojai pirmą kartą 
panaudojo ūkinį ginklą — nu
traukė naftos tiekimą, sudarė 
naftos tiekimo kartelę ir kelerio
pai pakėlė jos kainas. Artimuo
siuose Rytuose atsirado nauja jė
ga, sukrėtusi JAV, Europos ūkį ir 
net turėjusi įtakos Šiaurinio At
lanto santarvės (NATO) kari
niam pajėgumui. 

Arabai naftos gamintojai tapo 
ne tik ūkine, bet ir politine jėga. 
Keistą 1973 m. karą baigus pa
liaubomis, H. Kissingeris stvėrė
si "kortų maišymo" politikos, ta
po tarpininku Egipto ir Izraelio 
ginčui spręsti, įsipareigojo atsi
teisti Izraeliui ir už menką kari
nės jėgos atitraukimą Sinajuje, o 
Egiptui pažadėjo teikti ūkinę ir 
karinę paramą. H. Kissingeris sie
kė Egipto ir Izraelio dvišalės poli
tinės sutarties ir arabų politinio 
suskaldymo. Deja, jis pajėgė tik 
dalinai šį tikslą įgyvendinti. 

Trečias JAV užsienio politikos 
tikslas sulaikyti Sovietų veržlu
mą Artimuosiuose Rytuose ir ten 
sumažinti jų politinę įtaką. 

JAV prieštaravimai 
JAV tikslus sunku įgyvendinti. 

Mūsų visuomeninis veikimas 
remiasi tautiečių aukomis ir sa
vanoriais darbuotojais, skirian
čiais lietuviškam darbui savo po
ilsio valandas. Jei periferijose 
esantys organizacijų skyriai ar 

ginklų L B apylinkės savo veikla . —kon-
, certais, minėjimais — susitelkia 

pastarojo meto įžūlumą kelti ypa-'-•- •=«- — •' • 
mečio prezidentas Įsipareigojo 
ginti Izraelio nepriklausomybę. 
J. Carteriui pripažinus palestinie
čių organizacijas, susilaukta Žy
dų ir Izraelio nepasitenkinimo. 
1977 m. spalio mėn. pradžioje 
JAV ir Sovietų pasirašytas nuta
rimas dėl palestiniečių teisių į 
savo kraštą sukėlė audrą. J. Car
teris netrukus pareiškė, kad jis 
dėl Izraelio nepriklausomybės ko
vosiąs "ligi paskutinio kraujo la 
šo". 

JAV galėjo lengva ranka nu
moti j 3,5 mil. palestiniečių, abe
joti dėl palestiniečių atstovavi
mo, bet turėjo taikstytis arabų 
valstybėms, ypač Saudi Arabijai, 
svarbiausiam naftos tiekėjui. 

Saudi Arabija stengėsi sulaiky
ti naftos kainos kėlimą, tiesiog ne
sikišti į Izraelio užimtų arabų že
mių grąžinimą, nors jos karalius 
Chaličas meldėsi, kad sudužtų 
A. Sadato lėktuvas, skrendant į 
Jeruzale. Saudi Arabifai nereika
linga ūkinė parama, bet jai būti
ni ginklai tapti politiniu veiks
niu Artimuosiuose Rytuose. Gink
lus perka JAV ir Europos kraštuo
se. 

Egiptas turi daugiau nors ir 
skurdžių gyventojų už kitus ara
bų kraštus. JAV teikia Kairui ūki
nę paramą, bet atsargiai talki
ninkauja ginklais, kad jie nebūtų 
nukreipti prieš Izraelį. 

Parama ginklais 
JAV yra svarbiausias pasauly

je ginklų verteiva. Ginklų pre
kyba ne tik neša milžinišką pel
ną, bet talkininkauja ir užsienio 
politikai rikiuoti VVashingtonas 
dviem Artinųjų Rytų svarbiau
sioms vaisr/bems — Iranui ir Sau
di Arabijai — pardavė ginklų už 
10 bil. dol. Iranas nearabiškas. 
Jam parduodami ginklai, siekiant 
išlaikyti Irano valstybę, atsispir
ti Sovietų spaudimui ir vyrauti 
Persijos įlankoje, nes ji ypatingai 
svarbi naftai tiekti. 

Ypatingą dėmesį JAV kreipė į 
Izraelio apginklavimą. Šiuo me
tu Izraelis yra stipriausiai ap
ginkluotas kraštas ir jo karinis 
pajėgumas bent 30 proc didesnis 
už arabų pasaulio ginklų sandė
lį. Po 1973 m. karo Izraelis su
laukė didelės Washingtono kari
nės ir ūkinės paramos, kuri ir 
šiandieną tebetęsiama, kasmet 
teikiant daugiau kaip 2 bil. dol. 

1950 m. JAV sutartimi su Ang
lija ir Prancūzija siekiama, kad 

j ir lėšų savo veikimui, tai orga-
už~ į nizacijų centrai ir juose dirban

tieji žmonės net negali pajudėti 
be skyrių ar atskirų asmenų fi-

tingas sąlygas, tariantis dėl 
imtų arabų žemių grąžinimo. 

Užsienio politikos virtuvė 
Užsienio politikos susiklosty- ™™™* P ™ * * Ironiškiausia, 

mas gana sudėtingas, nes dauge- i k a d ^ L B ^ u n « e Ju<> auk*-
lis veiksnių lemia jos raidą. Vals
tybės departamentas yra įtakin
giausias veiksnys, bet negalima 
paneigti tautinės saugumo tary
bos Gynybos departamento ir kon
greso įtakos. 

Prezidentas apibendrina JAV 
užsienio politiką, bet jo priešta
raujančiuose sprendimuose junta
ma įvairių vėjų posūkiai. Tie vė
jai gali kilti krašte ir ateiti iš už
sienio. 

Lengviau suderinti priešiškas 
nuotaikas Valstybės departamen
te, kai atskirų padalinių rikiuo
tojai reiškia skirtingas nuomo
nes. Žymiai sunkiau palenkti net 
ir draugiškų valstybių politiką. , 

Saudi Arabija palanki JAV ir 
priešiška Sovietantfs. Ji remia 
Egiptą, Jordaniją, Siriją ir pales
tiniečius. Jos finansai leidžia net 
svajoti apie Izraelio užimtų ara
bų žemių atpirkimą ir vienu mos
tu ginčo "išsprendimą". Saudi 
Arabija yra visai kitos nuomonės 
ne tik dėl Artimųjų Rytų, bet ir 
kitų, pvz. šiaurrytinės Afrikos 
klausimų sprendimo kaip JAV. 

Didžiausia JAV užsienio politi
kos yda — tai nenumatymas sa
vosios užsienio politikos pasek
mių. Pragmatiškoji*užsienio po 

tesnė institucija ir juo atsakin-
gesnės pareigos, juo blogiau ja: 
su finansais. Turtingiausia yra 
apyl'nkės valdyba, susidaranti lė
šų iš įvairių parengimų, o apy
gardos valdyba, vadovaujantį ke
lioms ar keliolikai apylinkių, daž
nai neturi nė cento net būtiniau
siems organizaciniams reikalams. 

Neturtingiausia lėšomis yra vy
riausia LB institucija — Pasau
lio LB valdyba. Tad dažnai, ver
tindami LB veiklą, ypač krašto 
•valdybos ar PLB, turime atsimin
ti, kad jų veikla ribojasi gauna
ma finansine talka iš apylinkių. 
Šiandieną dirbti LB vadovauja-. , . 
mo:e pozicijose reikia būti, jei ne ' anistinėms moKy.<loms vadove-

ruomenėje nuo pat jos įsikūrimo 
tokio liuksuso neturėjo ir neturi. 

Ne paslaptis, kad ilgą laiką 
PLB valdyba išsilaikė tik iš a a. 
Bačiūno dosnios kišenės. Pasta
raisiais metais gyvastinga PLB 
veikla: glaudūs ryšiai su Austra
lijos, Europos lietuviais, Pietų 
Amerikos lietuvių išjudinimas, 
Pasaulio Lietuvio patobulinimas 
•pasiekta tik pirmininko B. Nai
nio ir jo valdybos narių nepa
prasta energija, kietu darbu, tau
pumu. Priena net prie to, kad ši 
PLB valdyba pradėjo pati kon
certus ruošti lėšų būtiniausiems 
darbams susitelkti. 

JAV LB krašto valdybos finan
sinė padėtis yra geresnė, bet nė
ra tokia, kaip kai kurioje spau
doje pristatoma. Ypač prieš Va
sario 16-tosios minėjimus mėgs
tama lnksniuoti, kad LB krašto 
valdyba gaunanti tūkstančius iš 
Lietinių fondo, taurinių šokių 
švenčių ir jai aukos nereikalin
gos. Tiesa, kad be Lietmrų fon
do nebūtų premijų kultūrin'n-
kams, nebūtu ir leidinių — žemė
lapių, vadovėlių, skaitinių litua-

• nistinėms mokykloms, o jei litu-

pusėtinai pasiturinčiu, tai bent 
pasiryžusiu gerokai prikišti ir sa
vo grašių už tą suteiktą išrinki
mo garbę. Cia gerokai skiriamės 
nuo senosios išeivijos, kurios žy
mesni?]! veikėjai, ar tai redaguo
dami laikraščius gausesniam skai
tytojų skaičiui, ar dirbdami susi
vienijimuose, sugebėjo iš lietuviš
ko veikimo pasidalyti pragyve
nimą. Dirbantieji Lietuvių Bend-

taikos derybomis paskatino prie
šus susiburti, vienu keliu* eiti 
Iraką ir Siriją ir sudaryti šešių 

litika yra trumpalaikė. Trumpa-j valstybių sąjungą, besiglaudžian-
regiškumas ryškus pirmaisiais po- į čią prie Sovietų. Ko anksčiau ne-
kario metais V. Europoje, vėliau j pajėgė Maskva pasiekti, tą atliko 
Vietname ir net Artimuosiuose Washingtono užsienio politikos 
Rytuose, kai nepribrendusiomis rikiuotojai. 

liai ir būtų leidžiami, tai be Lie
tuvių fondo paramos jų kaina 
>unkiai tėvams būtų pakeliama. 
Apskritai, Lietuvių fondo pelnas 
skiriamas tik specialiems projek
tams, kuriuos tvirtina LF Pelno 
skirstymo komisija, bet ne LB in
stitucijų administraciniams rei
kalams. Dažnai LF finansuojami 
projektai net surišti su tam tik
romis išlaidomis, kurias LB kraš
to valdyba ar tarybos turi pa
dengti iš kitų šakinių. 

Nuolatinis lėšų trūkumas dir
bantiesiems LB viršūnėse neretai 
sukelia nusivylimą ir net su
žlugdo entuziazmą tolime r.iam 
darbui, o nes baigiantis rūpestis 
pinigų teikimu išsemia jėgas, ku
rios galėtų būti panaudotos vei .-
lai. Jei apylinkės valdyba kuriais 
metais nesusirenka lėšų dėl nepa
vykusiu parengimų, mažiau jų 
duoda apygardos ir krašto valdy
boms, vietovė; lietuviškas gyve
nimas dėl to nenukenčia. Kita 

Į padėtis yra krašto ar PLB valdy
bose. Sumažėjus įplaukoms ar jų 
negavus, negali išeiti užplanuoti 

! leidiniai, sulaužomi finansiniai 
j pažadai užsakytų knygų auto-
j riams, atsisakomi nepelningi ar 
I potencialiai nuostolingi rengi-
į niai, kaip dainų šventės, teatro 
| festivaliai, kultūros kongresai ir 
j Lt Tada, aišku, atsiranda kritiš

ki straipsniai LB atžvilgiu spau-
I doje ir juos paskaitęs potencia-
| lus aukotojas dar mažiau LB au-
į koja. Atsiduriama tartum užbur-

T T. .. •„ » M- • , - - i_ t - i _ ^ . i. t a m e r a ^ : m a ž a lėšil — maža 
Į Detroito ateitininkų uzgavemų balių-koncertą vasario 4 d. buvo atsi- ' ., , , . . ., r . 
lankęs ir JAV kongreso narys Philip Ruppe su žmona. Nuotraukoj sve- ! v e u a o s ' ° mažėjant veiklai, ma
čiai ir juos užkvietęs atsilankyti Jonas Urbonas 

(Nukelta į 5 psl.) 

MUŠKIT BŪGNUS 
JURGIS JANKUS 
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Jam dunksojo, lyg jie būtinai tarės sugrįžti i r už

eiti visi. Išleisdamas buvo pasirengęs prakimšti seno 
labai gero skačiaus bonką, kurią buvo visiškai užmir
šęs, kai viešėjo Bronius. 

— Mane ties kampu paleido, o jie nuvažiavo. 
— Radot? 
— Kad nereikėjo nė ieškoti. Net iŠ mašinos visi 

nelipom. Parodžiau, kur numečiau, vienas nuėjo ir 
tuoj rado. Sakė, stačias ta rp žolių stovėjo. 

— Patenkinti? 
— .O kas. juos žino. Padavė prokurorui, t as pa

vartė, pažiūrėjo, susuko į popierių, pasidėjo ant sėdy
nės ir daugiau nė pusę žodžio. Taip tylėdami ir sugrį
žome, lyg nebeturėtų ko paklausti, žinai, kad tas tams
tos prokuroras man nelabai patinka. 

— Kodėl? 
— Aš nežinau. Tik taip jausmas toks, lyg nuo jo-

reikėtų būti kuo toliausia. Kur nors kitame žemyne. 
— Eik, eik, —- nusišypsojo Juozas. — Tai vis tas 

pogrindžio įprotis: nepasitikėk valdžia, kol tu neatsi
sėdi jos vietoje. Kai įsėdi, nepasitikėk nė vienu, kuris 
yra ne tu pats. 

nai pasidairysiąs ir tik iš ten namo. Į laikas dar toli, o šnekėti reikėtų dabar. Jeigu Vytautas 
- Man pačiam baisiai įdomu pamatyti, kas seka! pravers burną, pravers ir kiti Siame krašte viskam 

ir kaip seka~Aš pats gi trejų metų kursą išėjęs, kaip 
sekti ir kaip pamatyti, kad esi sekamas. Ir ne vien teo
retiškai Prisipažinsiu, kad buvau vienas iš geriausių. 
Buvo kaip vaikų žaidimas, kol nebuvau pakeltas plėšti 
ir žudyti Tada pasitraukiau. Kada, kai turėsime laiko, 
papasakosiu. Galvoju net knygą parašyti. Jeigu suge
bėčiau, žinoma. 

reikia pirmo išdrįsusio, ir Juozas apsisprendė viską 
daryti, kad toji mintis neliktų tik atsitiktinai pasakytu 
žodžiu Net apmetė ir darbo metodą, labai panašų į jo 
paties bandymą sugrįžti į vaikystės dienas. Nubėgęs 
paskui savo mintį, ir nepastebėjo ir negirdėjo, kad pa
leistas magnetofonas jau suka juostelę į galą. šyptelė
jęs pats iš savo užsidegimo, atsuko juostelę į pradžią, 
nusinešė į virtuvę ir čia paleidęs užkaitė kavą, ėmė žiū-

šeštokas, pasilikęs vienas, vėl įsijungė magneto- j rinėti, ko šaldytuve yra užkąsti, ir suplojo delnais per 
foną, bet galvoje stojo Vytauto pažadas. Jo planas 
atskleisti vaikystę traukė savo jaukiu švelnumu ir 

šiaunis. 
Nagi ir išgvėra į senatvę virtau: vaiką be va-

kartu vaiko vidaus komplikuotumu, o Vytauto neaiš- i karienės išleidau, lyg žmogų šneka galėtum pavalgy-
kus pažadas savo šiandieniniu svarbumu. Tik, kad| (jįntj 
jis galėtų pažiūrėti į save patį ir į savo bendrus nei Atsisėdo nors pats vienas užkąsti, bet juostos 
nuotykio paviršiumi, bet sugebėtų patraukti į pačias; š n e k t 0 3 # a a 3 i e s nebeišleido. Kramsnodamas klausė, 

Pradėjo temti. Vytautas išsirengė namo Sakė va
landą kitą nusnūsiąs. o paskum eisiąs į darbą, nors ir 
jokio noro nebeturįs susitikti su tais žmonėmis. Šeš
tokas siūlėsi pavėžinti, bet Vytautas galvojo, taip bu 

šių dienų egotistų sumaišyto jaunuolio dvasios vidų 
Ir čia jis stabterėjo, šiame krašte kiekvienas ryškesnis 
įvykis tuoj susilaukia bent vienos knygos, o kartais 
net ir viso tvano, bet šiuo klausimu nė vienos. Gal ir Į 
buvo kokia, bet ne tokia, kuri būtų atkreipusi daugu
mos dėmesį. Nė vienos, kur būtų surašyta, kaip buvo 
paruošiami, kaip mokomi, kas buvo mokytojai, kas in-
stigatoriai, kas kuriuose kraštuose yra subversinius 
mokslus ėjęs. Nė vienas neparašė "Kaip mes rengėme 
revoliuciją Jungtinėse Valstybėse." Jau vien vardas bū
tų labai patrauklus, o medžiagos turėtų būti su kaupu. 
Bet kas sulaiko? Kiekvieno priesaika nepraverti bur
nos? Lojalumas idėjai? Keršto baimė? Gali būti kiek
vienas atskirai ir visi trys kartu, bet gali būti ir dar 

žymėjosi pastabas, net visiškai neliesti epizodėliai ėmė 
iš užmaršties žybtelėti 

Po vakarienės užsinešę magnetofoną į viršų ir 
pradėjo dirbti. Kai ėmė švisti, buvo praėjęs ketvirtadalį 
juostelės ir turėjo dvidešimt tris puslapius rankraščio. 

Taip j darbą įsitraukus, rytmečio sulaukti jam ne
retai pasilaikydavo, net ir tada, kai tomis pačiomis 
akimis reikėdavo eiti į darbą, bet už tą negerą įprotį 
pats sau nepriekaištavo. Miegą visada gali pasivyti, o 
nepadarytą darbą labai retai. Ir dabar, apvertęs pluoš
tą lapų į pradžią, atsilošė kėdėje ir ėmė skaityti. Atro
dė neblogai, bet buvo ne tas, kuo gyveno šnekėdamas 
su-Bronium, ir visiškai ne tas, ką jautė, kelis kartus 
klausydamas juostelės. Tada jis pats buvo vaikas, o 

kas nors kitas, ne taip lengvai pasakomas. Gali būti I č i a t i k pasakojo apie vaiką. Reikiane pasakoti, bet gy-
net sarmata, kad tapai apgautas, dar labiau, kad pats į v e n t i f gyvinti, gyventi, tada ir skaitąs gal bent trupu-
apsigavai Gal neišsipiidę lūkesčiai neleidžia praverti ^ pagyvens. Reikia sakyti taip, kad gyventum. Bet 
burnos. Savo dienų gale gal ne vienas prašneks apie Į kaip? Kaip? 

sią geriau. Autobusu pavažiuosiąs Ugi univers;teto, te-1 keistam svaiguly praleistas jaunystės dienas, bet t a s j C»* *<**?> 
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ALRK MOTERŲ SĄJUNGA 
PRAVES TELEFONU MALDAS 

šant įsijungti i PrayeiidK>n.iišc3i^dauLUiii^iieMAyio iveutoįo. 

Taipe lietuvių yra daug kalba
ma apie arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio išaukštinimą į šventuo
sius. Moterų sąjunga savo praei
tam seime nutarė surasti būdą 
pagelbėti šiame reikale. 

Pateikti rezoliuciją yra vienas 
dalykas, o pravesti tą pasirašymą 
jau daug sunkiau. Moterų Sąjun
gos šūkis yra "Dievo ir tėvynės". 
Mes esame katalikės moterys. Mes 
tikime, kad malda yra labai svar
bi mūsų gyvenime, ir galime iš
melsti, jeigu mūsų maldos yra 
tikrai ir sąžiningai pateiktos 
Dievui. 

Moterų Sąjunga praves savo 
pateiktos rezoliucijos užsimojimą. 
Rezoliucija buvo priimta centro 
valdybos posėdyje gruodžio 4 die
ną maždaug taip: 

Kadangi arkiv. Jurgis Matulti-
tis per savo gyvenimą atnaujino 
Marijonų kongregaciją ir įsteigė 
dvi moterų kongregacijas, būtent 
Nekalto Prasidėjimo seserų ir Eu
charistijos tarnaičių vienoliją ir 
kadangi per visą savo gyvenimą 
jis buvo tikras Dievo tarnas, ka
dangi beatifikacija yra pateikta 
Romoj ir lietuviai laukia arkv. 
Matulaičio pakėlimo į šventuo
sius. Moterų Sąjunga kreipsis 
prie jo dvasinio gyvenimo, prašy
dama pagalbos atgaivinti ir sustip
rinti ALRK Moterų Sąjungos ei
les ir maldas, kad arkivyskupas 
Matulaitis būtų galėjęs pakel
tas šventuoju. 

Moterų Sąjunga tam tikslui 
paskelbė balandžio 23 d. Mal
dos diena, nes tą dieną yra Šv. 
Jurgio vardadienrš. Bus skirtingas 
prisiartinimas prie šios dienos. Bus 
pravesta Telephone Prayerthon 
(malda per telefoną). Narės yra 
prašomos skambinti pažįstamiems 
draugams ir svetimtaučiams, pra
šant kartu melstis. Tokiu būdu 
bus geriau supažindinta visuo
menė su arkiv. -Matulaičio galu
tiniu išaukštinimu į šventuo-
tuosius. Kviečiame skautus, atei
tininkus, vyčius, visas lietuviškas 
organizacijas melstis kartu. Dė 
mesį kreipsime į lietuviškas mo
kyklas, nes kaip katalikės mote
rys, mes manome, kad butų di
delis žingsnis jaunimui giliau su
prasti maldos vertę. Kviečiame vi
sus tikinčiuosius mtlstis kartu. 

Šitos numatytos maldos jau bu
vo sėkmingai pravestos Woches-
ter, Mass, 5 kuopos iniciatyva ir 
buvo patvirtintos centro dvasios 
vado kunigo Antano Miciūno, 
MIC. Worcterio 60-ta kuopa irgi 
prisidėjo. Visos 30 vyskupijos baž
nyčios talpino pranešimą savo 
biuleteniuose. Vysk. Bernard Fla-
nagen ir arkiv. Ch. Salatka iš 
Oklahoma vyskupijos laišku pra
nešė, kad melsis kartu. Lietuvių 
radijo valandėlės stotis WICN 
plačiai kelias savaites informavo 
klausytojus maldų proga dėl ga
lutinio išaukštinimo arkivyskupo 
Matulaičio į šventuosius, pra-

BOSTONO ŽINIOS 
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMO į šioje yra kompozitoriai: Kačins-

Eduardas Meilus, Jr. , Lietuviš-į 
kos valandos programos direkto
rius, jaunas lietuvis, kuris labai^ 
daug laiko skiria lietuvių veiklai 
ir lietuviškai kultūrai klausyto
jams pristatyti, informavo šiuo 
klausimu. Vietiniai . laikraščiai 
priėmė visas informacijas ir pla
čiai aprašė, nes čia buvo įdomus 
sumanymas žinių atžvilgiu. 

Prisidėkite prie šio vertingo 
darbo. Kiekviena organizacija ga
li gražiai paruošti savo planus ir, 
balandžio 23 d. pravesti tos die-j 
nos proga su Šv. Mišiomis su kon-j 
certu ar su šv. valanda ir t." t. 
Kokia garbė būtų lietuviams, 
jeigu asmeniškai prisidėtume' ir 

Dienos tema paskirta "Prašyki
te ir ga*»sit»." Diena — balan
džio 23. 

Kviečiame visus įsijungti su 
mumis j ši* Maldo* dieną. Pra
šome pranešti vardus tų organi
zacijų, kurios mano prisidėti. No
rime įrašyti maldaujančių skai
čių. Platesnei informacijai kreip
kitės į centro >pirm. Mrs. Julia 
Mack', 8 Hartford Rd., Worcester, 
Mass., 10606. 

Maldos diena nieko nekainuo
ja, bet stebuklus gali padaryti. 

Julia Mack 
AUFtK Moterų Sąjungos pirm. 

LIETUVIŲ PARAPIJŲ IR MISIJŲ AUKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ RELIGINEI ŠALPAI 

NUO 1977 M. YAS. I 0. IKI 1178 M. SAUS. 31 0. 
$1,720.00 

EIGA BOSTONE 
10:15 vai. ryte Šv. Petro lietu

vių parapijos bažnyčioje So. Bos
tone iškilmingos pamaldos su pri
taikytu pamokslu. Organizacijos 
pamaldose dalyvauja su savo vė
liavomis. 

j kas, Gaidelis, Jonas Švedas, John 
Baviccni. Jo sonata fantazija pa
rašyta pagal Lietuvių liaudies 
melodijas. 

Vasyliūnai yra tie didieji mu
zikos mylėtojai. Su koncertais jie 
yra aplankę daugelį lietuvių kolo-

ii -,,«i AI;~ M -»• . i mm. Daugelis i uos girdėjome. Ta
li vai. vėliavų iškėlimas pne .. , . .. , . , ., 

j ciau xoncertui praėjus, xun laiką 
dar galima prisiminti atliktus kū 

Lietuviu Piliečių d-jos namo So 
Bostone. Broadvvay ir "E" street 
kampas. 

2 vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos III aukš
to salėje iškilmingas minėjimas. 
Jo tvarka: vėliavų įnešimas, A-
merikos ir Lietuvos himnai, žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę ir sa
vanorių pagerbimas," pirmininko 
žodis, ; TJostdrio City Cotihselor 
Joseph" " Tiemey sveikinimas^' su
pažindinimas iu pagrindiniu kal
bėtoju Vytautu Smetona, Vytau
to Smetonos žodis, guberna
toriaus proklamaciją perskaitys 
studentė, tautybių atstovų sveiki
nimai: ukrainiečių, latvių ir estų, 
rezoliucijų skaitymas ir priėmi
mas (rezoliucijų skaitymo metu 
vyksta rinkliava). Vėliavų išne
šimas. Vėliavų įnešimui ir išner 
Šimui vadovauja Stepono Da
riaus legionieriai. 

Po pertraukos meninė progra
ma: Onos Ivaškienės Tautiniu 
šokių jaunieji šokėjai pašoks ke
letą šokių, solistė Birutė Aleksai
tė, komp. Jeronimui Kačinskui 
akompanuojant, atliks: "Našlai
tėlės rauda" — J. Siniaus, "Ma
no protėvių žemė" —Br. Bud-
riūno fr arija iš operos "Jūratė ir 
Kastytis" —K.V. Banaičio. 

Berkiee muzikos kolegijos cho
ras, diriguojamas Brian O'Con-
nell atUks "Jau saulutė leidžias", 
"Esi dangau", "Beržas" ir "Lietu
vos Takeliais". Šie visi kūriniai y-
r* kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko. Po programos Altos Bosto 
no skyriaus pirmininko padėkos 
žodis. 

Šis minėjimas rengiamas Ame
rikos Lietuvių Tarybos Bostono 
skyriaus. 

NAUJA VASYLiŪNŲ 
PLOKŠTELĖ 

Smuikininkas Izidoruis ir pia
nistas Vytenis Vasyliūnai šiomis 
dienomis čieaio II-ją sonatų 
plokštes*. P**W l^vo ipeš** 
1963 m. Joje buvo lietuviai kom
pozitoriai: Gruodis, Banaitis ir 
fcr4»ii<. Šiomis dienranis išėįu-

rinius, bet po truputį jie išgaruo
ja iŠ atminties. Įgrotos plokštelės 
pasilieka amžiams ir jų galimą 
klausytis kada tik panorime. Be 
to, tai yra ir mūsų kompozitorių 
įamžinimas. 

Taigi muzikos mėgėjams ši 
plokštelė yra didelis džiaugsmas, 
ją galimą įsigyti pas platintojus,' Sv~£££iiėro 
kur kaina bus 10 dok, bet galima' 
įsigyti ir paštu atsiuntus 9 dol. 
čekį į Uthuanian^P.ecording. Co. 
27 Dimick St., SomerviUe Mass. 
02143. 

Mes džiaugiamės kiekvienu kul 
tūriniu pasirodymu ar bet kokia 
apraiška, dar labiau džiaugia
mės, kada išeivijoje mūsų kultū
rininkai dirba, nepavargsta ir ne
ša tą lietuvišką kultūrinį žibintą. 

Šv. Jurgio, Albany, N. Y. 
šv. Kazimiero, Amsterdam. 

N. Y. 
Šv. Antano, Ansonia, Conn. 
Šv. Pranciškaus, Athol, Mass. 
Šv. Alfonso, Baltimore. Md. 
Šv. Izidoriaus, Braddock. Pa. 
šv. Jurgio, Brooklyn, N. Y. 
Karalienes Angelų, Brooklvn, 

N. Y. 
Nekalto Prasidėjimo š v č . 

Mergeles Marijos, 
Cambridge, Mass. 

šv. Mykolo, Chester, Pa. 
Nekalto Prasidėjimo š v č . 

Mergeles Marijos, 
Chicago, OI. 

šv . Antano, Cicero, m . 
Nesiliaujančios Pagalbos švč. 

Mergeles Marijos, 
Cleveiand, Ohio 

šv . Jurgio, Cleveiand, Ohio 
Šv. Jono, Coaldale. Pa. 
Šv. Kryžiaus, Dayton, Ohio 
Šv. Kazimiero, Delhi, O n t , 

Kanada 
Šv. Antano, Detroit, Mich. 
šv. Juozapo, Duryea, Pa. 
šv. Mykolo, Ęaston, Pa. 
Šv. Petro ir Povilo, 

Elizabeth, N. J. 
Švč. Mergeles Marijos, 

Eynon, Pa. 
šv. Antano, Forest City, Pa. 
Apreiškimo, Frackville, Pa. 
Šv. Vincento, Girardville, Pa 
Šv. Petro ir Povilo, 

Grano Rapids. Mich. 
Aušros Vartų, Hamilton. 

Kanada 
šv. Juozapo, Hanover, Pa. 
Švč. Trejybes, Hartford, Conn. 
Šv. Petro ir Povilo,. 

Hazleton, Pa. 
Sopulingosios Dievo Motinos, 

Kearny, N. J. 
švč. Mergelės Marijos, 

Kingston. Pa. 
šv. Pranciškaus Asyžiečio, 

Lawrence, Mass. 
Šiluvos švč. Mergelės Marijos, 

London, Kanada »• 

C L A S S I, F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOR B E N T B E A L E S T A T E 

Iftuuom. 4 kamb. b e t a s s u a u g u - l • k a m b * • * * • ' miegami. 65 tr Tai-
š iems, be vaikų, arba pens in inkas . ' man.. $27,900. 
Jokių gyvuliukų. 45-os ir Fairfield CsoJbai bungalow — 6 kamb. 2 židl-
apyl . Skambint tėL 523-9164 a r b a ; *•*• ® * K****. $64.200. 
776-0784 l 3 m e t ų senumo. 5V£ kamb. 3 mie

gami. Daug rūbinių. 2Vi mas. garažas. 
6 3 ir Narragansett. $54,000. 

2-jų aukštų — 2 po 6 kamb. mur. 
65 ir Talman. $32.500. 

50 akrų temėt Lenoate. $10,000 
už akrą, 

S I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — locom* X*x 

2951 W. 63nJ St.. 436-7878 

2818 WEST 64TH STREET 
Išnuomojamas 2-jų miegamų 
butas. $196.00 

McKEY & FOAGCE 
1VL — 239-0990 

M I S C E L L A N E O T S 

PARENGIMAI 
Vasario 18 d. Skaučių Židinio 

Mn4csmavakaris. 
Kovo 5 d. skautų rengiama Ka

ziuko mugė. 
Balandžio 2 d. Laisvės Varpo 

pavasarinis koncertas. 
Balandžio 9 d. Mirrkų radijo 

valandėlės sukaktuvinis koncer
tas. 

Visi šie parengimai vyks Lie
tuvių Piliečių dr-joe salėje, So. 
Bostone. 

Los Angeles, Calif. 
5v. Juozapo. LoweU, Mass. 
šv. Onos, Luzerne, Pa. 
§C. J u « z a f » T — ? " • - » - • - — • 

Mahanoy City, Pa. 
Šiluvos Švč. Mergeles Marijos, 

Maizeville. Pa. 
V. J. Atsimainymo, 

Maspeth. N. Y. 
Šv. Pranciškaus, 

Miners Milte. P*. 
šv. Pranciškaus, 
Minersville, Pa. 
Lietuvos Kankiniu, 

Mississauga. Kanada 
Aušros Vartų, MontreaU 

Kanada 
šv . Kazimiero, MontreaL 

Kanada 
Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel, Pa. 
šv. Andriejaus. 

New Britain, Conn. 

šv. Kazimiero, 
New Haven. Conn.. 100X0 

333.00, švč. Treįybfe, Jtevark, N. J. 25.00 
300.00 Švč. Jėzaus širdies, 
235-00 New Hnladelpraa, Pa. 60.00 

J,125JQ0 Aušros Vartft fclew .York, N. Y. 8.00 
41.00 šv. Jurgio, Norwoed, Mass. 165.00 

100.00 šv. Antano, Omaha, Nebr. 226J25 
Šv. Kazimiero, Paterson. N. J. 295.00 

50.00 šv Andriejaus, Philadeiphia. 
Pa. 225.00 

šv . Kazimiero, 
125.00 Fhuadelphia. Pa. 149.13 
141-00 šv. Jurgio, Bhiladetphia, Pa. 280.39 

šv. Kazimiero, Pittstor.. Pa. 316.00 
Sv. Kazimiero Prymouth-

1,045.0© Lyahrood, Pa. 618.00 
250.00 Sv. Kazimiera, 

Providence, Ii. I. 470.00 
Šv. Antano, Reading, Pa. 49.06 

2/073.11 šv. Mykolo Arčhangeio. 
1,183.87 Staamokin, Pa. 327.75 

100.00 Sv. Jurgio, Shenandoah Pa. 464.00 
452.96 Sv. Kryžiaus, 

Sehenectady, N. Y. 50.00 
177.79 Sv. Juozapo, Scrantprt. Pa. 618.00 
470.00 šv. Mykolo, Scrantoa, Pa. 161JOO 
I 2 0 J 0 5 ŠV. Kazimiero. 
139.50 SKKBC City, Towa 1^20.00 

Dievo Apvaizdas, r 
460.00 SouAfiela, Mich. 567.30 

šv^ Inos, Spring Valley, m. 115.00 
77.00 "Sv. Petro ir Povilo, 

191.00 Sugar Noteh. Pa. 11925 
74.10 Karalienes Angelų, 
75.00 St. Catharines, Canada 1,090.00 

Sy. Kazimierp, S t Clah*,4Pa. 100.00 
500JOO Sv. Petro ir Povilo, 

Tomaąua, Pa. 150.00 
1^00.00 Į prisikėlimo. Toronto, Kanada 3,41825 

1 3 8 m Svč. Mergeles Marijos. 
489X0 W*nąrnie, Pa. . 134.00 

Sv. Juozapo, 
24&M Waterbary, Conn. 25.00 

' S*č. Tre^1»fc, 
40.00 Wilkes-Barre, Pa. 625.00 

Sr. Kazimiero, Windsor, 
375.00 Kanada 5000 

Sv. Kazimiero, 
186.43 Wmnipeg. Kanada 97X0 

Aušros Vartą, 
2S1.85 r-."Worce^jBC, JMtes. 752.50 

- v , 5 r . K«zįaii»ro, 
6,015.00 Worcester. JMass. 626.00 

Z56?0O Brisbane tletirrrą parapija, 
303.81 AustraUja 22020 

aOO.OO ' Hot Springs. Ark. 447X6 

•IIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIRIIHIIIIIIIim 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir Paprastos. Radijai, 

Stereo Ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas Ir Taliij n— 

MISLINAS TV 
2846 W. 60di St., toL 776-1486 
INHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIHIIIII 

lllimilllHHIIIIIHHIIIUIIIIIIIIIttIIIIIIIIIIIII 
PACKAGK EXPRESS AGEXCY 

M.VKI J A NOKEIKCRNfc 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
baliai pageidaujamos gerae rū>ios 

prekes. Kaistas ii Europos sandeliu. 
2608 W. m t b St.. Cfatcago, HL «0«2« 

TEL. — WA 5-2787 
mHIIHHIIIIIHHinumiHIHHimtMItHHtm 

SIŪNTINIrll 1 LIETUVA 
ii kitus kraštus 

N E D Z I N S K A S , 4065 Areher Ave, 
Chicago, IU. 68632 , tefef. 927-5980 

O V I N G 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A 5-8063 

M A B Q U E T T E P A R K E 

Z-jų b o t n mūriui* p o 5 k a m b . 
G a z a Š i ldymas . Mūr. g a r a ž a s . Arti 
6 6 - o s i r Ta lman . Žemiau $34.000. 

B E T Ų N U O M A V I M A S 

Valdymas 
- Iaoome Tas 

N otariatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
9. B A C E V I Č I U S 

• 4 5 5 S o . Kadate Ava. — T78-22SS 

Į S I G Y K I T E D A B A B 
>^'»a^.^i*^^aii^aa^*»^^^^»^aĮa<aa^r«>^fc^w 

IIIHNlinilUinitinillllHlllllIfltHHNIlIlIHI 

K a z i o B a r a u s k o • 

knrgoje 

PRISIKĖLIMO ZMONK 
A. a. kuo. Kaanuarai 

paraiė kelia iiratus pamokalų po-
puliartani "Draugo" •kyrtui. Jo at-
minimni ktm. P Paflaboa rapeafiu 
Aloyzas Baronai atrinko aktųa-
Uuoatua V. Bagdanavi&ua. laido
jant vehooį, aake. kad "jokio 
straipanio raiymea velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis jaoa ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs'' 

Knygos išleidimas sutampa sn jo 
70 m gimimo b 48 m. 

Kaina 84.00. 
f* 68 SL, 

(Persiuntimas 25 cantat ir flttaoM 
ryvantojai pridads 90 osntu mo> 
keattn) 
•iniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiHiuiiuntiiiiiuiini . 

llIUIIIIllIUIItfllIltUHIUlUIIIUIHIUIIIUiUl 

M. A. $ I M K N S 
\riTARY PIBIJ(C 

INOOBCE TAX SEKVICE 
4259 So . Maple»ood, tol. 254-7450 

Taip pat daromi VERTTMAI. 
6IMUSIŲ Iškv-ietimai. pildomi 

PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir 
kitokie blankai 

ItlItlIlIHHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillHHIHf 

Budraitis Realty Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

įstaigom aptarnaujame pietvakarių 
Cnicagą — tas daug pagreitina 
pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 

PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
m u m s . 

Ta ip pat, abejojant dėl turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ maloniai juros patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. €3rd St., Cfeicago, BU. 

767-0600 arba 778-9371 

rri jf 

• . 

Eileraiaai 

imamam 

Skambantis Laikas 
Papildyta laida. 72 pual. 1977 m. 

VlrSelis dail. A. Korsakaitės-Su^ 
kuvieoėa Kaina so 

• • . 

DRAUGAS, 4545 W. « r d St^ 

-

IIIIIHIIIIIIHIIIUIIIIIIIIMIIUIIIIIilIUitlilIHI 
Ivairjn prckio pa-*ruUuma»* nebran
giai iš mūsų etmAflki. 

COSSfOS P ARCELS E X F R E S S 

SIUNTINIAI 1 UETUV* 
S3SS S. Halsted St., Chicago. m S0S08 

2501 W. «»th St^ Cfclcago, DL SSS20 
Tetef.: S2&-2737 — S&4-S320 

Vytaaias Valaatinas 
IIIUlilIHIlIHIlIilIlIlUIIHIIHIIIiUlllllliUIii 

UNIHUIII 
Radijo Valanda jau virS 25 m. tarnau
ja New Jeisey, New York ir Connecti-
eut lietuviams! ft>r. 
Kas Šeštadieni nuo 4 iki S vai. popiet 
iš WEVD Stoties New Yotke 1330 
ki! AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 97.9 

FM. 

10555 

35,00 

-21S.00 

250.00 

so.oo 
• 

50.00 

135.45 
327.75 

Ottawos Lietuviu 
Kanada 139.00 

lietuvių Misija, 
Sudbury, Kanada 501.00 

| Av. Kazimiero Lietuvių Misija. 
§ t Pstęrsburg, Fla. 1500 
"Su didžia meile ir nuoširdumu dė

kojame Jums už suteiktą mums... do
vaną... Kaip miela, kaip gera priklau
syti tokiai seimai, kuri pasiskleidusi 
po visą pasaulį gelbsti savo sesę ir 
brolį, kurio nors nepažįsta, nematė, 
bėt įstabia meile myli, užjaučia ir dar j 
ayiaiMM pajuuneia 

-

V A L O M E 
KILIMUS IR BALSUS 

. Plauname ir vaSkoojasse 
visų Htšio grindis. 

J. BUBNYS - TeL BE 7-6108 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairiu atstumi) 

Td.: 376-1882 arba 876-5996 

325.001 

— LaiScas ig Lktuvos 

Lietuvhj Kat. Reugines 
Vi 

• ;-•- . ? * v » 

1111 I ii • 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO &EIM06 VAI4ANDOS 

Visos fSOfsasMs s i WOPA 
lietuviai k a l b a : kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3 : 3 0 vaL p o p i e t — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:S0 %i 9 : 3 0 v ry to . 

Tetef.: 434-2413 
1 4 t » A. M. 

7150 8. MAPLEtVOOD A V E . 
CHICACK). H J L 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

<0%_— 80% — !»<% ptglao mokčaH 

bilic I*M 

FRAJIK Z i P O i l S 
<3<M 

TeL — GA 4-atM 

Padangos. Priekinių ratų regaJiavimae 
ir baiansavintaa, Stabdžiai. Duslintu
vai lAmetamieji vamzdžiai ir kiti psv-
taiaymai. FIEESIONE T1PJES. Wheel 
ajignTBPait and beiancing. Brakea. 
Sfaock abaorbers. Muffiere and pipea. 
Tone-Upsv. Lubrication. Chaafs of o i 
and FOtera. 

COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
im W«s* 59«i Sttf M — Tęl, fitR 6-7777 

Vaiaia nuo 7.00 vai ryto Ua o^JO vai. vakaro 
SaatadMDaua soo 7:00 vai ryto ika 4 vmL popa*. 
ftvcr.tadieniaia u*iar,-^a. — 8av MTK.̂ .« ^E8a8 

RAOIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radk> progra

m a Naujoj Angfijoj i i Stoties 
W N S R 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:08 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. 5ią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis i Baftic Ftorists 
— gėlių bei dovanų krautuvę. 502 
E . Broadway, So Boston, M a s s 
02127. Telefonas 28WM89 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir 
rasite dideli pasirinkimą lietuviškų 
knygų. 

Baltas Sniego Parkas 
4 vieneto u o r a s k garažas. Mar-

ųuette Pke. Naujas gazu Šildymas. 
Našlė atiduoda už 538,800. 

Pafikimaa, 5 kamb. 18 motų maru 
tr garažas. Centr. oro Šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marauette Pke. $29,900. 

Gražus pUtus rfdypas tr garažu 
Manniette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Liuksus "ranch". Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 tnieg. Radiant Šil
dymo dvi kontrolė?. 2 auto muro 
garažas. Daug priedų. Tik pamate 

! nupirksite už $40,006. 
Grąžos 5 kamb. apie 20 metų ma

ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marauette Pke. Tuoj galite 
užimti. $27,900. 

Tvirtas 2-jų ankstų ašaras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa, 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido iki 
$38300 . Marauette Pke. 

Valdis Real Estete 
2625 Wtff 7lst Sirttt 

Tai. 737-7200 v 7374634 

Direkt Dr. Jokūbas J. 
1467 Force Drive 

Mountaimide. N J. 67188 
TeL 232-6585 (code) 261 

Kviečiame taip pat klausyti Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 8 9 5 meg . 
FM) Pirmad 7:30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Stukaa) 

iiuiuiiiiiuiuiiintiiiiiiiiiiiifittttiiiiiiiiitti 

H E L P W A S T E D — ¥ T B A I 

• 
Reilcalincras 

DZENITORIUS 
Naktimis nco U v. v. iki 7^6 <v. 
ryto. Prityręs grindis vaškūo«r;^ 
"stripping & waxing." Dirbti sava
rankiškai. Kreiptis — 

321 Bond Street 
E& Grove VUlage, DJ. 

-

With Liberty & Justice 
Amerikiefių premijuota PAI^ 

LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrioė ja 
Sio krafito negeroves bei pavo
jus ir tiesia kelius į sauga •**« 
gerbuv}. 

Knyga gaunama 
minkftaiB — 

po » 
invevtavlmaa. Marauette Parka. — 
$43.900. 

Medbds. 9 bertai po 5 kamb, lla* 
Žaa pnokBjtmaa. Marauette Parka 
120,900. 

Mar-M ė n e 4 lituetą tr _ 
c-iietto Park« PWua 189.500. 

Mtami Beacfc. S 
pardrtwxlflc»n>»fl <HP Mg*»«. »SB,00O. 

Mes tnrtaM parda-rhaai PlorMo} 
visokia namn. NorinttaH ptrfcil, par-
" "" " " ibinktt m 

ROLL FORMER MACHME 

OPERATOR 

Mušt be rr.echanical!y inclined. Good 
v-ages and benefits. Steady. 42^4 hour 
week. Some overtime avaftable.. 

METAL-STRIP MFG. CO. 
1*146 Pacific Ave., 
Franldin Park, IU. 

TEL. S794T169 
'• 

dnott kr UMS'BJU. 

YAIMA REAL ESTATE 
TtL — 325-6565 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nos jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos, 

T Y S A I I B n O * £ * * S 
~ —• • ' • • • . • . • i « n « m p 

WMXO BOOM WAXTRS8S 
Houn 10:30 a. m. to 2:30 p . m-

Cocktail erperience nece«sary. CalJ 
after 2 p. m. Ask for Amj-. 

BITO THE YAJtDS 
1139 W. 47th SU — 2544888 
BOOfiatEEPEN G AfiSaSTANT 
M u « type wttb aceuracy ĘoaUottn-
inc tiTperienc. acoounta receivabfti. 

accounts payab!»: 
ciaii - tĄ&jm* 

MITTAL MADiTENANCE 
10S8 W Grand Ax 

B E L P WANTED—FEMALF 

;-T-»^ 

ĮlKaina kietais yirienals $53ft, 

C L E R I C A L 
PoKitions available in several depts. of a leading magapar and 

į paperback distributor in our nearest Chkaeo officę. Tbę sųcc^ssful_ Į 

1 eaid/or teci-key tiachire. Good sal&ry p!te eatoeSSct boes£tB pack-
I &£« izs.lrj&izg izeura^ce and prefit skaflr^ ' i 

Tisaeo ean *XZa *~ t « M « 6 
CMAR. L E W COtCCLATTliG ftk, 1900 fVo. Braaek « t . Otm, M. 

an BouaJ Opv^^" "- Rmploy«r r y * T} 

L 



VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Brockton, Mass. 

Popnežiaus Innocento IV karūna . , šv. Mišias u i Lietuvą atnašavo 
Šiais metais taip pat jau sukan- j klebonas kun. Justinas Steponai-

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą Brocktone vasario 26 
d. ruošia Amerikos Lietuvių 
Taryba, kuriai vadovauja pirm. 
Bronius Burba. 10 vai. ryto 
bus pamaldos Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Minėji
m a s įvyks 3 vai. p . p . parapijos 
salėje. Pagrindinis kalbėtojas 
bus iš Chicagos kun . Adolfas 
Stasys. Meninėje programoje 
dainuos sol. B. Povilavičius. 
Brocktono lietuviai džiaugiasi, 
kad minėjimo programoje da
lyvaus komp. J. Gaidelio veda
m a s parapijos choras . Miesto 
burmist ras David E . Crabey 
paskelbs specialų atsišaukimą 
— Lietuvių dieną. Minėjimo ko
miteto garbės pirmininkas yra 
kun . Pe t ras Shakalis. 

Hartford, Conru 
Šiai<5metais čia Lietuvos ne

priklausomybės minėjimas bus va 
sario 19 d.., sekmadienį. Jau šią 
savaitę lietuvių delegacija apsi
lankė fas Corin. Gubernatorę El-
la Grasso. Kalbėjo dr . Petras Vi
leišis, iškeldamas rusų — oku
pantų lietuvių tautai daromą 
skriaudą, persekiodami lietuvių 
religinius įsitikinimus, lietuvius 
rusindami ar tremdami Sibiran 
bei kankindami psichiatrmė:e li
goninėse. 
10 v. bus pamaldos Svč. Trejy

bės liet. bažnyčioje už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Mišias laikys 
i r pamokslą pasakys lietuvių pa

rapijos klebonas kun. Juozas Ma
tutis. Organizacijos pamaldose 
dalyvauja uniformuotos ir su vė
liavomis. Pamaldose dalyvaus ir 
Connecticuto gubernatorė Ella 
Grasso. 

Gi 3 vai. p. p . bus oficiali da
lis ir meninė programa. Pagrin
dinę kalbą pasakys LB pirm. A. 

DOLERIS IR L. B-NĖ 

(Atkelta iš 3 psL) 

žėja aukos ir tuo pačiu ir veikla. 
Vidutiniam tautiečiui, nedir

busiam visuomeninėje veikloje, 
sunkų įdvaizduoti, kokiomis kuk
liomis sumomis LB viršūnės ope
ruoja ir kam jo paaukota dešim
tinė, penkinė ar solidarumo įna
šas panaudojami. Kitas gi, prisi
skaitęs ąntibendruomehinės spau-

Gečys. Meninę programą sudarys 
tautiniai šokiai, dainos ir kt. 

Visi Hartfordo ir apylinkių da 
lyviai prašomi minėjime gausiai 
dalyvauti ir atsivesti amerikie
čių. 

Jonas Bernotas 

East Chicago, Ind. 
Lake apskrities, Ind., valdybos 

pastangomis sudarytas komitetas 
suruošti Vasario 16. minėjimą. 
Komiteto pirm. Julius Valeika. 
Vicepirm. Albertas Vinikas. 

Minėjimas prasidės vasario 18 
d. 8 vai. ryto radijo programa per 
Hammond WJOB radijo stotį. 
Radijo programoje dalyvaus Jo
nas Pečiulis, stud. Vytautas Urba 
ir gailestinga sesuo Loreta Juš
kaitė —Fortney. Tą pačią dieną 
(šeštadienį) 9 vai. ryto vėliavos 
pakėlimas prie East Chicagos 
miesto rotušės dalyvaujant East 
Chicagos ir Gary postų legionie
riams, miesto pareigūnams ir me
rui Pastrk. Po vėliavos pakėlimo 
bendri pusryčiai visiems daly
viams. 

Varario 9 d. 10:30 vai. pamal-
dos 5v. Pranciškaus ir Šv. Kazi
miero bažnyčiose. 4 vai. p. p. iš
kilmingas minėjimas Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos salėje, ku
riame dalyvaus kong. Adam Ben-
jamin ir pasakys pagrindinę kal
bą. Lietuviškai kalbą pasakys dr 

ka 60 metu nuo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 1918 m. 

šiuos brangius ir reikšmingus 
įvykius iškilmingai minėsime Va
sario 19 d. šia tvarka: 12:05 vai. 
•p.p. Eisena iš Lietuvių klubo į 
Šv. Petro ir Povilo .bažnyčią, 
12:15 iškilmingos šv. Mišio:. At
našaus kun. J. Borevičius, S.J. 2 v. 
minėjimas Lietuvių klubo salėje, 
716 Indiana Ave. 

Dalyvauja: Chicagos ir vieti
niai šauliai, solistė Audronė Gai-
žutienė - Simonaitytė, šaulių Jau
nimo šokių grupė, pagrindinę 
kalbą pasakys Viktoras Garbon-
kus. 

Po programos bus skanūs pie
tūs, kuriems bilietus bus galima 
gauti salėje. 

Minėjimą, kaip ir visuomet, 
per daugelį metų organizuoja 
Amerikos Lietuvių tarybos Rock-
fordo skyrius, o nuoširdžiai re
mia visos vietinės lietuvių orga
nizacijos. 

Vietinė mūsų kolonija yra la
bai sumažėjusi, geras skaičius su
sipratusių lietuvių jau iškeliavo 
amžinybėn, kiti persikėlė į šilte-
nes vietoves. Veiklesnių šeimų a r 
a~menų suskaičiuoti jau gal ne 
reikia nei visų rankų pirštų. Gra
žu yra matyti darnią veiklą, nes 
daugelis asmenų, nežiūrint kai 
kur skirtingų nuomonių, užima 
po porą ar daugiau veikimo p o 
zicijų su tikslu išlaikyti visas esa
mas organizacijas. Tautos d ie-

tis. Jis pasakė ir pamokslą apie 
tėvynės meilę. Giedojo Marytė 
Bizinkauskaitė 8 Broktono. Mi
nėjimas įvyko 2:30 vai. p.p. para
pijos salėje. Atidarymo kalbą pa
sakė Vyčių 10 kuopos pirm. Vili
mas Višniauskas» p maldą su
kalbėjo kun. Antanas Miciūnas, 
MIC, Šv. Kazimiero par. klebonas 
VVorcesteryje. Publika sugiedojo 
himnus. 

Pagrindinę kalbą pasakė dr. P. 
Bizinkauskas iš Brocktono. Jo te
ma buvo Lietuviškumo reikalin
gumas šiais laikais. Kalba buvo 
šiltai priimta. 

Marytė Bizinkauskaitė pa
dainavo 8 dainas. Ji dar tik 17 me
tų, daug žadanti ateityje. 

Sūkurio šokių vienetas pašoko 
8 šokius. Visi buvo gražiai sutikti. 

Kazys Senaitis ir šimet gavo iš 
Gardnerio mero proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16 Lietuvos 
diena Gardneryje. 

Vilimas Višniauskas ir kun. 

atsilankymą. Buvo apie 300 žmo- į DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. vasario mėn. 15 
Kiti grįžo namo, nes nebu-nių 

vo vietų. Tiek žmonių niekada nė 
ra buvę. 

Abu miesto laikraščiai gražiai 
aprašė šventę, įdėjo dideles nuo-
traukas. Šią šventę kasmet ren-, 
gia Vyčių kuopa kartu su klebo-, 
nu Steponaičiu. 

Po minėjimo buvo vaišės. 
i 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 

Dabar vyčiai savo patrcr, 
no šventę švęs kovo 4 d. 

Po 5:30 šv. Mišių bus pietūs 
restorane, dalyvaus ir kun. Kaži-5 
mieras Pugevičius ir pasakys kal
bą. Koresp. 

RUSIŠKA SLOGA 

J a u pasiekė Ulinois valstiją 
rusiškoji sloga. Serga tūks-j 
tančiai, ypač studentai kolegijo-į 
se ir kariškose mokyklose. Ši 
sloga panaši į siautusią prieš 
30 m, ir kai kurie vyresnio am
žiaus žmonės, seniau ja sirgę, 

Steponaitis visiems .padėkojo už dabar tur i imunitetą. 

Povilas Dargis. Minėjimą praves n o * Pr°ga sukviečiame visus apy 
5v. Pranciškaus parapijos klebo- l i n k ė s lietuvius, draugus ir mums 
nas kun. Ignacius Vichuras. Vie- prijaučiančius XT 

tos Altos valdybą sudaro: Alber
tas Vinikas, Antanina Nenienė, 
Julius Valeika, Kazys Valeika ir 
Jonas Skėrys. 

Kazys Valeika 

Union Pier, Mich. 
1978 metų vasario 16 dieną 

minėti Union Pier lietuvių drau 
gija dalyvauja kartu su Beverly 
Shore lietuvių draugija vasario 
19 d. Minėjimas prasideda pa
maldomis Sv. Onos bažnyčioje 
12 vai. Po pamaldų programa ir 
vaišės bus Kąsni ūno restorane 
prie 12 kelio. Valdyba prašo kuo 
daugiau narių iš Union Pier da-
dalyvauti minėjime. 

A n t KI. 

Nashua, N.H. 
Šv. Kazimiero parapija ir vietos 

Balto .skyrius ruošia .Vasario 16-
-tos minėjimą vasario 26 d." Mi-

asmenis. Vietos 
žmonės yra jautrūs tautiniam 
reikalui ir šia proga nors ir m a 
ža kolonija visuomet surenka per 
1000 dol. Tėvynės laisvinimo rei
kalams, tikimės tai padaryti ir 
šiais metais. 

Tenka pasidžiaugti, kad paga
liau sulaukėme jaunų naujų jėgų. 
Solictė bus mūsų vietinė ponia 
Audronė Gaižiūnienė - Simonai
tytė. 

Daktaras Andrius i r Audronė 
Gaižiūnai jau apie metus gyvena 
Rockforde, o prieš keletą mėne
sių čia apsigyveno Viktoras P . t 
Garbonkus su šeima, kuris yra 
vietos IBM Corp. skyriaus admi
nistracijos vedėjas. Ponas G a r 
bonkus bus mūsų Vasario 16-tos 
minėjimo pagrindinis kalbėtojas. 
Sveikiname Juos ir kviečiame vi
sus galinčius dalyvauti. Lauk
sime. 

S. S. 

d o v n e t asmeniniu pasipelnijimu!
 nėjimaS prasidės 10 vai. pamal-, , ' 

LĘĮ veikėjus ]'tarią. Ne t ' i r šių..ei v- ' ' ? -
lučių autoriui, pirmininkavusiam 
dviem LB apylinkėms ir vienai 

Waterbury, Conn. 

apygardai, lėšų klausimas neat
rodė-toks opus, kol jis pats ne-
atsidūre krašto valdyboje. 1970 
m. JAV LB krašto valdybai susi
darius Philadelphijoje ir vos perė
m u s pareigas, įvyko Simo Kudir
kos tragiškas šuolis į laisvę. Tuo 
laiku LB oficialiai dar nebuvo 
įsijungus į laisvinimo veiklą, tad 
ir pinigų tam nebuvo skirta, o 
Kudjrkos reikalu prasidėjo telefo
niniai skambinimai apylinkėms, 
kongresmanams, senatoriams, vi
zitai į VVashingtoną. Tuometinio 
krašto valdybos pirmininko Vy
tauto Volerto telefono mėnesinės 
sąskakos siekė po porą šimtų do
lerių;' nemažiau kaštavo ir daž
nos kelionės lėktuvu, lankant 
apylinkes, dalyvaujant suvažia
vimuose. Nebuvo jis turtingas 
žmogus, bet viską dengė iš savo 
kišenės, neliepdamas krašto val
dybos iždo. Štai "Pasaulio Lie-
tuvio"35-99 numeryje skaitome, 
kad jo valdyba 1970 m. perėmė 
apie 11,000 dol., o 1973 m. per
davė Ž6.OO0 dol. Tačiau ten ne
parašyta, kad, jei V. Volertas bū
tų atsiskaitęs savo trejų metų iš
laidas, vargiai būtų likę 20,000 
dol. perdavimui. 

domis bažnyčioje, kurių metui Tradicinis Danutės Venclaus-
klebonas kun. Juozas, Buceyicįus.iait*5 visruošiamas vasario 16 .d. 
pasakys dienai pritaikintą pa- • pobūvis, kaip kasmet, įvyks vasa-
mokslą. Po pietų 2 vai. parapijos į rio 16 d. — ketvirtadienį — n u o 
salėje iškilmingas minėjimas. 
Kalbės svečias iš Bedfordo, N.H., 
inž. K. Daugėla ir parodys skaid
rių. 

Meninę minėjimo programą 
atliks iš Bostono atvykusi Onos 
Ivaškienės tautinių šokių grupė. 

Bostono Etnografinio ansamb
lio grupė padainuos liaudies dai
nų pritaikintų minėjimui. Prašo
mi vietos ir apylinkių lietuviai atj 
vykti į šį minėjimą ir praleisti 
lietuvių tarpe sekmadienio popie
tę. Po (programos visi bus pavai-
šmti. 

G. 

Rockf ord, Illinois 

6 vai. vak. lietuvių klube 48 
Green Str. VVaterbury, Conn. 

Pobūvio pajamos numatomos 
Vasario 16 d. gimnazijai ir IV pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so ruošai Vokietijoje paremti. 

Pobūvio vaišių bei patalpų iš
laidas padengia ruošėja, o tpaja-
mos iš dalyvių skiriamos minė
tiems reikalams paremti. 

Visi maloniai kviečiami daly
vauti ir prisidėti prie naudingo 
įvykio. 

Kor. 

Athol, Mass. 

,-Getes visoms progoms 
BEVERLY HILLS GftLINYCtA 

J44J W£ST CSrd STREET 
TeMtofld: ftt 8-0833 ir V*. 8-6634 

Taip pat naujoji Barboros Ir 
Geoa DrithtoĮ krautuve 

THE BAISY STORE 
I t t t l a į t t m r t Hwy„ O * Uwn 

' • 1 - -

— Vasario 5 d. Atholio, Gard
nerio ir apylinkės lietuviai ir ne 

Šiemet sueina J25 metai nuo lietuviai paminėjo Lietuvos ne-
Lietuvos karalystės įkūrimo, pri- priklausomybės atkūrimo šventę, 
simenant karaliaus Mindaugo Šventė prasidėjo 10:30 v.r. Sv. 
vainikavimą 1253 m. jam skirta Pranciškaus par. bažnyčioje, kur 

A. f A. 

M A R I J O N A I I G N A T A V I Č I E N E I 
m i r u s , 

ponam tiemeikiam, JŲ seimai ir artimie
siems reiškiame gilia užuojautą. 

KOROflKEVieirU 

\ \ \ 

WIWAM VINCAS MAHKUS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė vae. 13 d., 1978, 9:K) vai. vak., sulaukęs 85 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Radviliškio parapijoje, Kutiškių kaime. 
Amerikoje išgyveno 68 m. 

.. Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irena, žentas Ben Nor-
but, 2 anūkai Richard Ir Carol, sūnėnas Edward Mankus. žmo
na Margi ir šeima, mirusios žmonos a. a Konstancijos 2 dukte
rėčios: Frances Teresi su vyru Larry ir Sophie ffirt su vyru 
Charles i r jų. Šeimos. Lietuvoje sūnėnas Vincas Repšys su šei
ma ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Chicagos Liet. Tarybai, BALF'ui, S.LA., Liet. 
Humboldt Parko dr-jai, Liet. Social-Demokratų 4-tai kp., dau
geli metų direktorius "Naujienų" bendrovės ir Universal Sav-
ings & Loan Aflšoc. Velionis rašydavo straipsnius apie nejudo-
mą turtą. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71 Street. , 

Laidotuvės įvyks ketv., vasario 16 d. iš kopi. 10 vai. ryto 
bus nulydėtas į Mt- Hope kapinių krematoriumą. 

Vėliau bus pranešta, kada pelenai bus palaidoti šeimos 
sklype Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Vietoje gelių prašoma aukoti 
BALF'ui. 

'Naujienų" dienraščiui arba 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Del informacijos skambinti tel. 927-1911 

Mylimai Motinai 
A. + A. 

MARIJONAI IGNATAVIČIENEI minis, 
bičiulę EUGENIJA KRIAUČIŪNIENĘ, jos šeimą ir 
artimuosius užjaučia ir liūdi 

Lietuviu Fronto Bičiuliu 
sambūris 

A. t A. ADOMUI JANKAUSKUI 
užbaigus žemišką kelionę, žmoną ELENJį ir GIMI
NES nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Užventiškiai 

Mylimai močiutei 
A . 4- A , 

MARIJONAI IGNATAVIČIENEI mirus, 
EUGENIJA KRIAUČIŪNIENE jos šeimą ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. 

» 
Regina ir Jonas Ditkai 

Ilgamečiu! Lukšiu pradžios mokyklos vedėjai 

A. + A. ANTANUI GRYBINUI 
Lietuvoje, Kauše, mirus, jo sūnui ZIGMUI GBYBTM7I, E. 
St. Louis Lietuviu Bendruomenės pirmininkui ir jo šeimai, gy
venančiai O'Fellon, Ulinois; dukroms: ZOSEI TftVELIENBI ir 
STASEI MATULIONIENEI ir JŲ ŠEIMOMS, gyvenančioms 
Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
EAST ST. LOUIS APYLINKES 
LIETUVIAI 

E U D EI K i S 
LAIDOTUVIC DIREKTORIAI 

0OVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. 0AIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenoe 
Telefonai LA 3-0440 ir U 3-9852 

t605 07 South Hermitage Atonno 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

<• • 

Mažeika Er7 Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN WE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
T Ė V A S IR S O R O S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
U i t So. 50th Ave.. Cicero TQwnhall 3-2108-9 

AJKATB AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Perskaitę "Draug?". duokite jį kitiems. 

• 

-

. 

. 



OKAUUAS, trtfkatofc, 2938 ffl. tissrte mšn. 15 & 

Chicagos žinios 
AUDROS KAINA — 2 MH. 

šios žiemos audros Chicagos 
miestui sudarė daugiau 2 miL 
dolerių išlaidų, kurios susidaro 
šalinant sniegą nuo gatvių ir X Julijos Zdanienės siuvinė

tų paveikslų paroda Jaunimo 
centre, Chicagoje, vasaria 10 
—12 d. praėjo su dideliu pasi
sekimu. Parodą aplankė per 
penkis šimtus žmonių, jų skai
čiuje apie 10 profesionalų meni-
ninkų-kių Geras trečdalis J. 
Zdanienės kurinių perėjo į či-

gabenant daugiau druskos. Tos 
nenumatytos išlaidos vers ati
dėti tiltų taisymą, numatytą 
1978 m. 

fS ARTI IR TOLI 
1 1 VALSTYBISE 

— Alberta Astraitė, dirbusi 
San Francisco, pereitų metų 
rudenį ištekėjo. Astrai iškėlė 
vestuves Grand Rapida. Alber
ta ištekėjo už indo ir dabar jie 
po vestuvių išskrido į Azijos že
myną ir porai dienų sustojo 
Havajuose. Ten pirmiau Al-
bertos vyras dirbo.. Nuo sausio 
5 dienos Alberta pradėjo dirbti 
universitete, kur dėsto Acaun-
ting - Auditing. Iš Azijos gal 
vėliau vėl grįš Amerikon ar 
Kanadon. 

— Los Angeles, Calif., Šv. 
Kazimiero parapijos tradicinė 
Kaziuko mugė įvyks kovo 12 d., 

ŽUVO t MOTERYS 
Važhiodamos Lake Shore Dri-

ve, netoli Irving Parko. Chica-
kagiškių meno mylėtojų pašto-'goję, užsimušė dvi moterys: R. 
ges. Parodos rengimu rūpinosi L Brody, 74 m., ir S. Berko-
ir ją globojo Lietuvos Dukterų i witz, 65 m. Policija mano, kad sekmadienį, šv. Kazimiero pa-
draugija, kuriai atstovavo Dan-! automobilį vairavusi Brody ga- rapijos kieme ir apatinėje sa-
guolė Valentinaitė, buv. pirmi-i vo širdies smūgį ar apoplek- Į^je. V * ^ kviečiami dalyvauti 
ninkė. Atidarymo vakarą pa- siją. 
rodos tarnyboje dirbo ir Emi-! ssmOO 75J! INCIO 
Uja Kielienė, dabar perimanti 
Dukterų draugijos vadovavimą, Šią žiemą Chicagoje iki an 
taip pat ir daugelis kitų šios tradienio jau prikrito 75.2 in- auksinę moterystės sukaktį at-
draugijos narių. So snego. Jeigu dar iškris šventė Justinas ir Magdalena 

JL8 inčio, bus rekordinė sniego Navickai Šv. Mišias už soleni-

ir paremti jaunimą — skautus. 

0»Dž. BRITAHIJOJ 
— Lietuvių sodyboj** savo 

X Kun. J. Venckus, SJ, yra 
kun. Justino Bertašiaus pa
kviestas praves1! gavėnios re
kolekcijas "VVinnipege, Kanado
je, kovo 12—19 dienomis. 

X Marijos aokšt. mokyklos 
Meno galerijoj vyksta tos mo
kyklos studenčių meno darbų 
paroda. Meistriškai atlikti, li
piniai parodoj įrodo, kad ir mo
derniame mene galima atrasti 
grožį ir estetinių išgyvenimų 
momentų. Meną dėsto ses. Ro-
sanne ir ses. Mercedes. Galeri
ją galima larkyti mokyklos dar
bo metu, ieštad. ir sekmadie
niais reikia prie įėjimo iš 68 St 
pasikviesti tos mokyklos meno 
skyriaus vedėją ses. Rosanną. 

X Cicero LB apyunkės ruo
šiamas Vasario 16-sios minėji
mas įvyks šį sekmadienį, tuoj 
po sumos, parapijos salėje, šv. 
M šių metu giedos sol. E. Blan-
dytė. Paskaitą skaitys inŽ. V. 
Adamkus. Meninėj programos 
da'y Stasė ir Jonas Kelečiai 
perduos montažą "Sapnavau, 
broli, platųjį Nemuną". Visi 
kviečiami atsilankyti. 

X Poetė Liūne Sutema, Le-
mont, BĮ., šį šeštadienį savo 
eilėraščius skaito Detroite, kur 
su ja vakarą rengia LB apy
linkė. 

gausa, pralenkiant 1969—1970 
m. žiemą. 

DAIGUI AUTOBUSUOS 

zantus atnašavo kunigai J. Sa 
kevičius ir A. Geryba. Vaišėse 
dalyvavo nemaža lietuvių. Jau
nieji susilaukė daug sveikinimų 

Važiuojančių Chicagos miesto!ir linkėjimų Abudu gyvena 
susisiekimo priemonėm>s padi- j nuosavame name, Liss miestely-
dėjo 12—14**-, nes prisnigus 
mažiau patogu naudoti automo
bilius. 

MAŽAI UŽDIRBANTIEMS 
Tėvai, kurie per metus už-

je. apie 10 km nuo Lietuvių so
dybos. Sukaktuvininkai remia 
lietuviškus reikalus. 

— Bradforde vasario 11 d. 

g i t e ŽVAIGŽDUTE 
ItaBM&Jl * I * Įsteigtas Lietuvių Mokytoją Sąjungos Chicagos skyriaus 
fedagoojs i. Pfaria* MnšBiaa liųsti: 7o45 So. Clareaoat Aveooe. Cfcfcago, uttnoto 60638 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
i So. a&raAoot Aveooe. Cfcfcago, uttnoto 60638 

\0BfctlAl APLANKYTI 

Jei galėčiau, norėčiau ap'an-
kyti Vilnių. Pirmiausia pasima
tyti su pusbroliais, kurių aš ne
pažįstu. Labiausiai aš norėčiau 
pamatyti, kaip jie šoka tauti
nius šokius. Pasportuoti su jau
nimu, kad matyčiau, kuo žaidi
mai skiriasi. Norėčiau pamatyti 
ir jų švenčių papročius ir paly
ginti su mūsiškiais. Žinoma, 
norėčiau aplankyti Gedimino 
kalną, Aušros Vartus, Katedrą, 
kur daug mūsų kunigaikščių 
palaidota. 

Viktoras Sadauskas, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan
čiaus'' Ut.: m-los X sk. mokinys. 

Kanada. "Kova". 
- VASARIO 16-TOJI 

Vasario 16 diena yra labai di
delė Lietuvos nepriklausomy
bės diena. Vasario 16 dieną 
lietuviai Lietuvoje suruošdavo 
miestuose paradus. Į paradus 
atvykdavo iš sostinės svečių. 

gali atgauti iš įmokėtų mokes
nių iki 400 doL Taip pranešė 
Mokesčių rinkimo įstaiga. 

40,000 TARNYBŲ 
Chicagos ir šiaurvakarių In

dianos verslininkai pažadėjo 
parūpinti 40,000 tarnybų be
darbiams. 

proga. 

CHICAGOJF 
IR APYLINKĖSE 
ŠAULIŠKOS NAUJIENOS 
Prieš porą metų apie Vytauto 

Vyčio k*ube bus pagerbtas ra-1 Vasario^ 16 niekas nedirbdavo. 
šytojas kun. Jonas Kuzmickis ! Vaikai neidavo į mokyklą. Visi 

dirba mažiau negu 8,000 dol.įjo 65 metų amžiaus gulr l̂rtVa j linksmai švęsdavo šią šventę. 
į Eidavo į bažnyčią, o po pietų į 
kinus arba švęsdavo namuose, 

i klausydami radijo. 
Lietuvos nepriklausomybė bu

vo paskelbta 1918 m. vasario 
mėn. 16 d. Vilniuje, kai Lietu
vos patriotai pasirašė nepriklau
somybės aktą. 

Po 22 metų Lietuva la'svę 
D. šaulių rinktinės chorą bū- prarado, kai Rusija pagrobė 
davo gražiai pakalbama ir spau- Lietuvą. Dabar r.ėra daugiau 
doje parašoma. Iš jų turėtų paradų ir nėra džiaugsmo, kaip 
pasirodymų scenoje manyta, kad buvo laisvės metais. Dabar lie-
išaugs geras dainininkų viene- t ^ ^ j v^g^ta. Vasario 16 
tas. Dėl nežinomų priežasč ų į ^ i L'e+uvoje neerali. Mes 
dainininkai šiam sezonui nebe- turime būti mokyti ir ku'tū-
susirinko. Taigi choras yra už- r^gi. Turime skelbti pasauliui, 
migęs ir, kaip atrodo, bent šhio fe^ norime būti laisvi. Svar-
laiku niekas nežada jį pabu-, biansia, turime gerai mokėti lie-
d i n t i - tuviškai kalbėti ir rašyti 

Kitas rinktinės vienetas - p M d h l s G r a ž u l i S f 
tai oro šauliai Šiam vienetui j ^ . ^ .tmjaTio~ J iL „ ^ 

VASARIO 16 DIEN'A 
Vieną dieną Marytės teta pa

prašė, kad ji pasaugotų savo 
pusbrolį ir pusseserę, nes reikė
jo jai išeiti į svečius. Marytė 
sutiko. 

Dalytė ir Tomukas labai lau
kė savo pusseserės ir, kai ji at
važiavo, labai džiaugėsi. Žai
džiant visokius žaidimus, laikas 
greitai prabėgo ir jau reikėjo 
eiti miegoti 

Kai Dalytė pabaigė melstis, 
Marytė pridėjo: 

— Prisiminkite, vaikai mūsų 
tėvynę Lietuvą, nes šiandien 
yra Vasario 16 diena. 

—: Kodėl turime prisiminti tė
vynę vasario 16? — klausė Da
lytė. 

— šiandien mes prisimename 
tą dieną, kada Lietuva atgavo 
Nepriklausomybę. Vasario 16 
1918 metais grupė lietuvių su
sirinko Vilniuje ir paskelbė jos 
neprik'ausomybę. Lietuva tada 
buvo laisva 22 metus. • 

— O kas yra nepriklausomy

bė? — paklausė Tomukas. j 
— Nepriklausomybė yra lais

vė. O laisvė yra labai vertin
gas dalykas. Jūs gal neįverti
nate laisvės, nes gyvenate lais
vam krašte. Kai aš su tėve
liais lankiausi Lietuvoj, pama
čiau savo akimis, kaip sunku 
gyventi be laisvės. Ten žmonės 
bijo atvirai kalbėtis, nes jie yra 
rusų sekami Rusai draudžia 
žmonėms lankyti bažnyčias, juo
kiasi iš jų tikėjimo ir už tai net 
atima žmonėms darbą. Lietu
viai visą laiką turi ko nors bi
joti ir nesijaučia savo krašte 
šsinuninkais. 

— Mes kiekvieną dieną prisi
minsime savo tolimą tėvynę ir 
visus tuos žmones, — prižadėjo 
vaikai — Mes visados vertinsim 
savo laisvę. 

— Tai labai gerai — pagyrė 
Marytė. — Labanaktis, Dalyte 
ir Tomukai 

TĖVYNES DALIS 
— Sakyk man, mamyte, 
Kama mylima. 
Ašarėlės ko byra. 
Kodėl tu liūdna? — 
— Prieš daugeli metų, 
Vilniuj Lietuva 
Skaitė raštą pasauliui 
Skelbėsi laisva. 

Indrė Rudaitytė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los VI k i 

mokinė. 

Žodžių neužteko. 
Reikėjo aukos, 
Eilių eHės kryželių. 
Rikiavos kapuos. 
Laisve džiaugė* fano 
Sodai h- laukai. 
Visa žemė senolių 
Džiaugės neilgai 
Mūs tėvynes dalia. 
Daba kruvina. 
Akis ašarom temdo, 
Graudina mane. 

St. RaėJ 

RAGANA 
SKUBINA NAMO 

• 

X Komp. F. Strolios vado
vaujamas choras pasirodys pro
gramoj Ford City prekybos 
centre, 76 ir S. Cicero. 

X Stasys ir Monika Ivanaus
kai, Phoennc, Ariz., savo laiške 
"Draugui" šiltais žodžiais įver
tino dienraščio pastangas tiks
liai ir gerai informuoti lietuvius, 
palinkėjo "sveikatos ir ištver
mės, dirbant taip garbingą ir 
svarbų darbą, kuris mums su
teikia daug džiaugsmo ir žinių". 
Karta .atnaujino prenumeratą ir 
pridėjo 9 dolerių auką. Nuošir
džiai dėkojame. 

x Juozas Gaflevicius Balti-
more, MD., parėmė mūsų spau
dos darbus 9 dol. auka Ačiū. 

X Vai Radys Beverly Sho-

Piešė A. Bacevičius, Marąuette Parko lit, m-la 

organizuoti dėjo pastangas Gė
dinimas Janula Ar jo pastan
gos dar egzistuoja, šiuo laiku 
nieko negirdėti. 

įZT res, Ind.. aukojo 7 dolerius. Dė- N < f * į " ****** ****** 
^ ^ koiame , ^ r a ^^i jaunimas, sudaręs 

gramos vyksta vasario 15—17 V \ ~ *J t~_ ™. . - IP^iku tautinių šokių rateli 
d. nuo 6:30 vai vak. 

VI ak. mok'nys. "Skambutis". 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Vasario 16 yra Lietuvos ne
priklausomybės šventė. Tą die
ną visi lietuviai dainuoja, šoka, 

.ar kaip kitaip švenčia. Mūsų 
sidėjusi energingoj šaulė Jura- ^ ^ ^ n K > & a ^ ^ ^ 
tė Jasaitytė su pagelbininkais 
Violeta Atkinson ir Juozu Mūa-

Daugiausia prie viso to yra pri-

GALVOSCKJAI NR. 17 

I (mįslė) 
Pats nemato, o kitiems rodo 

(10 taškų). 
LL 

293521. D. 169487. E. 371059 
F. 710274. 

namuose jie turėjo pirmąjį pasi 
rodymą, pašokdami blezdingėlę, 

jai buvo Violeta Atkinson, Da
na Juodytė, Rūta Juodytė, Ri
ma Krutulytė, Rūta Mikalajū-
naitė, Violeta Oparinaitė, Ne
ringa Paseckaitė, Marytė Pociū
tė, Aldona Simanavičiūtė-Po-

x Juozas Steponaitis, Chica-
go, m., prie prenumeratos mo-

x Marąuette Parko lietuvių kesčio pridėjo 7 doL auką. Dė-
namo savininkų draugijos na- kui 
rių susirinkimas įvyks vasario x Auka po 5 dolerius at-
17 d. 7 vai. vak. parapijos sa- siuntė: Pranė Prankienė, Anta-
lėje. Yra daug svarbių reikalų nas Kriščiūnas, Jurgis Apana-
aptarti Bus trumpai paminėta vičius, Balys K Auginąs, Zig- . . . . , ,. . . , , 
Lietuvos nepriklausomybės at- mas Smilga. Visiems m a l o n i a i ; ^ ? l T ? f 5 i "TSžl*^ 
kūrimo — Vasario 16-toji Pra- dėkojame. 
šomi visi dalyvauti \ '' _ . . . __ , __. . _ 

9 x lietuvių Moterų Klubų Fe-
x šauliai praneša, kad ateity deracija šiais metais švenčia 30 

Vasario 16-tos proga tautinių metų veiklos jubiliejų. CbJcft-
vėliavų prie Marąuette Parko gos klubas šią sukaktį mini va-
bažnyčios ir Cicero miesto ro- sario 18 d., Lietuvių Tautiniuo- į wers. Gitą Rudaitytė, Valerija 
tušės pakėlimą organizuos ir se namuose. Į šventę iš New Sparkytė, Bob Barkm, Algis 
atliks šauliai Yorko atvyksta centro valdy- Dargužis, Alfredas Galinaitis, 

X Kun. Jonas Duoba, MIC, b o s p i" 1 " 1 ^^ Irena Banaitie- Povilas Krutulis, Linas Martis, 
vasario 19 d 10 vaL Nekalto "* ** l P* s a ^ v s pagrindinę kalbą.' Juozas Milavickas, Dennis Po-
Prasidėjimo bažnyčioj, Brigh- M e n i n e d ^ a t i i k s "*• ***&* wers, Robertas Ramanauskas, 
ton Parke, atlaikys" šv. Mišias ir d j a B l^ki frnė' akompanuojant Virgilijus Rukuiža, Valdemaras 
pasakys tai šventei pritaikytą muz- '^^^ ^ « r ^ h , i - «lta Sadauskas, Algis Siliūnas, Albi-

Per pamaldas eie- v a k a r i e n ^ "" šokiai, grojant A. nas Žaliauskas Akordeonistas 
Stelmoko ork-cstiUi. Visuome- — Ąžuolas Stelmokas. Nors. 

dratinis 
Pvz., 16'=16x 16=256. Taigi 
vienas iš duotų šešių skaičių 

Lietuvių tautosakoje užtin- ^ gan^ug^ kurių nors dvie-
kama gyvuUų ir paukščių pava- ^ t ų p a i i ų ^ūiių. (10 taškų). 
dnimų, kurie skirtingi nuo tik-į 
rujų vardų. Pvz. Burė — avis 
ir t. t Cia duodama 12 tokių 

, „ . .sirodymus. Būna labai gražu, vieku. Užgavėnių bankete savo U r -J« i ,_ . 2* _̂7_™ ^ ^ ^ 7 ^ Vaidinimas mums primena, kad 

skyriai "turi savo atskirus pa-1 pavadinimų. Pamėginkit jspė-
ti tikruosius jų vardus. 1) Bė-
ris-Sartis, 2) Snape, 3) Piškis, 

Lietuva yra mūsų tėvynė. Prieš 
pradedant mes giedame Ame
rikos ir Lietuvos himnus, To-

4) Pilkas, 5) Kakariekorius, 6) 
Devyniabalsė, 7) Kuoduotoji, 
8 Karka, 9) Barzdočius, 10) 

,• - . iî i i Raiboii 11) Gargano as. 12) 
bau nuo aštunto skyriaus iki IV*IW>1» _ ., " . ., 

Mykė. Gausite po vieną tašką 
už tikrą vardą. 

darželio atlieka programą. 
Paulius Bindokas, 

Marąuette Parko lit. mokyklos 
3 sk. mokinys. 

pamokslą 
dos choras ir solo Birutė Nau 
reckaitė Vargonuos muz. F. : < v " " : ^ 
Strolia. 

muz. 
(pr.). 

(pr.). kaip ratelio vadovė Jūratė pa-
x Marąuette Parko Lituanfe- 5 * f t šokėjai pridėjo rimtai 

mokytis tik prieš tns mėnesius 
mm • 

RLE ROTA 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

tinės mokyklos Vasario 16-tos 
dle-nos minėjimas įvyksta rytoj, 
vasario 16 d., ketvirtadienį, 
11:50 vai ryto parapijos salė
je (vietoje lietuvių kalbos pa
mokos). Visi kviečiami daly
vauti. Tėvų komitetas 

(pr.). 

ir dvi dienas, rezultatai tikrai 
puikūs, kuriems įvertinti ne
užtektų penketuko su pliusu. 
Toliau yra numatyta visa eilė 
pa-irodymų. Sekantis bus 
Rockforde vasario 19 d. per 
Altos rengiamą Vasario 16-sios 
minėjimą. 

Tai tokie vėjai rinktinėje. 
Macai be krairo. Pievos žydi. Skir

tingos kojir- Pas'ėptu vardu, Ai: x Chicagos Meškeriotojų 
tau sakyda. 5 tau sakau ir kiti jfodflotoją klubo metinis narių Vieni gražiai darbuojasi, kiti 

susinnkimas jvyks vasario 18 A, pavargsta, bet reikia džiaugtis. 
Spaudė Pra-. <konų spaustuvė 1977 Šeštadieni 6 vai. vak. Saulių kad pavargusiųjų vieton ateina 

CSrd SU CMcagn, ill. 18*21. Klubo valdyba reikia manyj, nepavargs dar ii-
(pr.). igu metua. i, Yto 

Vieną kartą, labai seniai, 
buvo sena ragana. Ji buvo la
bai sena ir negraži. Bet j ibuvo 
nebloga ragana. Jai nepatiko 
jos pačios išvaizda, ji nemėgo 
gąsdinti žmonių. Ji jautėsi la
bai nelaiminga. Ji nuėjo, pas 
raganų vadą ir labai skundėsi 
savo gyvenimu. Kad ją pra
džiugintų, raganų vadas kelia 
mėnesius leido jai būti kuo tik 
nori. Ragana tapo labai gražia, 
jauna ir turtinga mergaite. SOr 
sitarimas su raganų vadu buvo, 
jei ji nesugrįš Visų šventų 
naktį vėl | savo darbą gąs
dinti žmonių, ji nustos jėgos 
daryti visokiausius užkerėjtema 
ir amžinai bus paversta i akme
nį. Raganai toks pasiūlymas 
labai patiko. Ji norėjo pamė
ginti kitokį gyvenimą. 

Pakeitusi savo išvaizdą, ji 
važinėjo po visą pasaulį. Žmo
nės, su kuriais ji susipažino, ją 
labai pamilo. Ji atrodė labai 

Vienas iš tų skaičių yra kva- f™*1 * e 1 ^ " f ? * ^ ^ 
Reikia suri tTkuris? t o k S ^ " ^ * * * ' ^ J ? 

1 nenorėjo grįžti namo. Ji žino
jo, kad ji turi grįžti, bet vis 
delsė. Jai buvo labai smagu. 
Visi, kurie ją sutiko, ją mylėjo. 
Ragana nebenorėjo būti ragana. 
Ji manė, jei ji užmirš, kad yra 
ragana, tai ir bus taip. Ji 
džiaugdavosi gražiausiomis vie
tomis su gražiais žmonėmis. 

Artėjant Visų šventų dienai, 
ragana pradėjo keistis. Jos gra
žumas nyko. Balsas via darėsi 
šiurkštesnis. Atėjo diena Ir ra
gana suprato, kad jos atostogos 
baigėsi. Ji turėjo skubėti na
mo. Jai buvo gaila palikti šį 
smagų gyvenimą, bet būdama 

„ , paklusni ragana, ji žinojo, kad 

/žiūrėkite brėŽinėlį). Kokia J » ^ ^ ^ t S " ^ ** b a r * 
sala yra nupiešta šiame pa- ti * ***** i m o n e * ' 
veikalėlyje? (5 taškai). Aušra Vkbjgirytė, 

Y. Bostono l it m-los VI ak mokinė. 
Vienas žymus kartonistas, 

kurio vardas yra Walter, suku- t ų y i e n ^ fotuva^ Mokytų 
rė daug pieštų pasakų, kaip a p i e jjetuvos istoriją, apie ra-
Mickey Mouse ir k t Taip pat š y t o j u s a p i c paridentus, ir, 
savo piešinius pritaikė kino Til- ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ Dievą. Dai
niams ir TV. Už savo darbus n u o t u m ė m |vairia* dainas 
yra gavęs daugybę įvertinimų ^ k t u ^ j , , tautinhia Šokius. 
(Oscarų). Parašykite vardą ir S k a i t y t u m ė m visokia* Uetuviš-
pavardę to menininko. (5 taš- ^ ^ygis, eitumėm laisvai 

į bažnyčią, atliktumėm visokias 
apeigas. 

kai). 

Piešė Algis Sodonig, Dariaus Girėno Ut a-ioc mok. 

GALVOSCKIU NR. 15 
ATSAKYMAI 

L Raktas. 
BJ. Buvo 17 vyrų, 13 moterų 

ir 90 vaikų. 
IV. Charles E. Duryea, ^ 
V. Antarktidoje. 

JEIGU LIETUVA 
BCTU LAISVA 

Jeigu Lietuva būtų laisva, 
aš gyvenčiau Lietuvoje. Aš ei
čiau i mokyklai kurioje 

Krautuvėse būtų visko pirkti, 
galėtumėm laisvai važinėti į ki
tus kraštus ir tvarkytia kaip 
kas nori. 

Svarbiausia būtų tai, kad 
žmonės galėtų išsirinkti tavo 
prezidentą ir tvarkyti kraštą, 
kaip jiems patinka. 

Clevelando šv. Kazimiero l i t 
mokyklos 7 ak. mniliąp, 
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